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 !חוטב לע םינוק םתא ['?0ב קחשמ םינוק םתאשכ

 איהש הביס לכמ,םכמעטל אל אוהו קחשמה תא םתנקתה

 .רחא קחשמל יוכיז ולבקו ןיקת בצמב ['?ל ותוא וריזחה

 ,החונ הינקמ ונהתו /'?לל ואוב
 .ישיא סחיו הדומצ הכימת

 03- 6 :לט 0 לוריבג ן - 'חר בבא -לת

 09-589077 :לט ,(ראטס 'זספ) 29 בולוקוס 'חר :הילצרה | |

2 = ₪ | 

 4 - םונייקואל רבעמ תושדח ₪

 6 - ןאטיטל הרזחב - הדטול :אוס ₪

 8 - 6אאו 6 אוגא - תטלוצמ הריקה :ע₪ ₪

 10 - הקיטטסכא :[ץ₪ 8

 2 - וטזו :ץס ₪

 4 - םיפיט :0 ₪

 16 - סשה א אדואמ :י6 ₪

 18 - ללחה יטריפ :ז₪ ₪

 ןֶּפ - 'נדירבה ןטוא :0 ₪

 20 הלודג-הנטק הקתפרה : ₪
 22 - הינמונפוא :ת6 8

 3 הדמרא :עאכ ₪

 24 - רטסופ ₪

 6 - תומלועה תטחלמ ₪

 58 - אוגסוס מז :ס ₪

 10 - זיוו ריד לש ונחלושמ ₪

 31 עובירב הידטיטלומ 8

 32 - ודנטנינ רפוס ₪

 33 - ביירד הגמ ₪

 38 - תומד תרטט :םידיקפת יקחשמ ₪

 6 - תונור ימסוק :םידיקפת יקחשמ ₪

 39 ףושיכה תכלמ :רפס תריקס ₪

 40 - םפק ירשק :םידיקפת יקחשמ ₪

 42 - תועייפמ תויח :םידיקפת יקחשמ ₪

 +3 - ייפ-הל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ ₪

 . 05-5103954 !לט ,תרושקת תולוכשא :תועדומ * ףארצ יליל :הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךדוע * ביבר דור :להנמ |

 | רינ ,וא[? ריד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ * םלס לט :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הבירע +
 | ודיע ,הכונח רמות ,ענרב רואיל ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,ץכ יזייד ;סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב ףחש ,קוצ
 הקירא :תבשחוממ הינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * ארנוש הניִד ,רהוצ יש ,ךבלרק יבוק ,ןמסוג למ שמש
 ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,ואו2 :לירמ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש

 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב
 03-5708174 :סקפ

 ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 !ןסיפווז 0%
 הלק הדיח םכל וגתנ קר .יתעדי
 תובושת תואמב הפצוה תכרעמהו
 .תואמ טושפ .תונוכנ
 ונסרפ ןויליגה תריגס תארקל ,ןכל
 ,לטו ,הפצרה לע תובושתה תא
 רשאנ ונלש םייונמה תקלחמ תלהנמ
 התדלוה םוי תא הלא םימיב תגגוח
 תא תרוויע הרוצב הרחב ,(24-ה
 לילגה בוחרמ ,ןהכ רינ ...לש בתכמה
 םיכירצ" :בתכש ,הננערב 4
 ךכ ,סוסל רפסה תא רבעב אירקהל
 הדיח .ךרדב סרפה .ןוכנ ."טדרנ אוה
 םיסרפ תאשונ תוטש וא תפסונ
 :האבה םעפב - תרחא

 םכל תולגל יל ושרה ,הזל רבעמ
 םתאש ןמזב ,שממ ולא םיעגרבש
 רעס-ןב ןרע ,הז ןויליגב םילעלעמ
 ,ולש םידיקפתה יקחשמ תייפונכו
 םסרפתיש דחוימ ףסומ לע םילמע
 0%₪-ה תא רפש" :אבה ןויליגב
 תא וניכה ,םירבחל ורפס ."ךלש
 ןויליגהמ ונהית םייתניבו ,םכמצע
 .הזה שודגה
 - ורכזת קר
 דהא זז וו

 רינ

 ושע רבכ םיאבה םי-וא12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךןכו יונמ
 תנתמ קש קחשמב וכזו תישדוחה

 תלשיי קחשמה - טק
 :םהיתבל
 ריאי הנוי ,ןולקשאמ ןהכ יטומ
 בדנ הדש ,הרדחמ לט יבגח ,ןג תמרמ
 ידוא ץישפיל ,יאני תיב בשוממ
 רב ,תרמתמ םתוי רנע ,אתא תידקמ
 לבוי אקנימק ,הדע תעבגמ ןתמ
 בשוממ ןרע םיוו ,אבס רפכמ לאגיו
 תרכזממ זעוב ןמרמירפו ימע ןב
 .היתב

 העדוה

 םיארוק תולאשל תובושת |
 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו

 .דבלב |



 ד

 הטינורטמ במה תבורעתב רומיב

 :- נב הבודהה

 | ודנטני]
 | \'וזזטס| 90ץ

 חלצלצמ תדלקלמה
 יש

 .ןופלטב םג תשמשמה הנושארה בשחמה תדלקמ תא הגיצה תינקירמא הרבח
 'נזוא ידי לע תאזו ,תינמז וב רבדלו דילקהל ,תדלקמה ןמ ןופלט ירפסמ גייחל ןתינ
 .(םדומ וא גויח סיטרכב ןבומכ ךרוצ שי) תדלקמה לא םירבוחמה ןופורקימו

5 
 אבה רודה לש בייטה יש

 היזיוולטה רבורמ .המודמ תואיצמל תורשפא םע ואדיו יפקשמ 4

 םע טיב 32 א תרוצב םייונבה ,רחא לכ 'ץניא 2 לדוגב םיינועבצ םיגצ דמצב
 םילהנמ פייט וניה אוטומט אזו / . ה - ' 5 תרוצב

 לע ססובמה לקו ןסק פייסב ,ברה ולקשמבו ולדוגב בשחתהב לבא .תועש 7 ךשמל עבצא תא שובחל לש השגרה ןיעמ - .תדחוימ הייפצ םירשפאמ ה תוללוס 6 ירי לע לעפומה ו ו םה .יתיבה פייט ואדיווה רישכמ וליפאו ודנטנינ ,הגס
 הסלקה לש תמדקתמ היגולונכט .ותוא ובחסי םישנא דואמ טעמ | צו הושב .םגד םייק ,םייניעה לע רסמה
 ךל ריכזי אוה .ינורטקלא רוביד יוהיזו אוהש ללגב ךא ,ריהמ טיב 32 ₪150: דבעמ ללוכ רישכמה | | יבשחמל רבחתמה רתוי רקי

 הנחה ןכיה ,םויה תושעל ךילע המ .השק דובעל ץלאיי אוה ,םיגצ ינשל תונומת רצייל ךירצ ,0 הגוצת םיטרכ ילעב

 תחקל ךילע המ ,ותינוכמ תא ךיבא ו השעמל ו נוה טקפא עצבל רשפאמה
 ןופלט רפסמ וא תלוכמה תונחמ אוה לילצה .רוחש עקר יבג לע תומודא [.₪₪ תוירונ יתשב יהל לעש .רכ .המודמ .תואיצמ

 ;ררהנ שנו יתימא ינופ\ אירטס

 5סחצ [ןבצפוגווטח לש הזל ותרוצב המוד קיטסיו'גה

 ,הטמ-הלעמ העונת רשפאמ אוה - םיריצה תשולש תא ללוכו

 שופיחו הלעפ פהה לכ !תחכשש לעונל ןתינ ,שארה תזוזה

 הי ב ירו ל = יי וו
 ,הא .תובר תועדוה ןסחאל ןתינו ;דבלב
 הניה הטלקהה - בושח רבד דוע

 1 ל מ מ
 !קילרמ

 תונכות לש הקיפרגה יבחרמב
 .תודחוימ בשחמ

 זר דדו
-- 

 תכרעמ םע ברקה הדשל תרזוח ,םלועה ןמ החכשנ ידש ,5%% תרבח
 היזיוולטה קחשמ תוכזב המסרפתה 5% .הלש רוטילקתה תססובמ קחשמה

 וןיידע םירמואה שיוו היהש צטט 61600 מממ

 תניחבמ רתויב בוטה היזיוולטה קחשמ

 התיה קחשמ תטלק לכ .תוריהמו לילצ
 ח"ש 600 היה הריחמו הגמ תורשע לדוגב
 יממע רישכמב רבודמ ,התע .הלעמו
 רבד - רוטילקת תונכות םע רתוי

 ו ו ד
 ו ו מ

 רבכ דיתעה' הניה 5% תמסיס .רבעב
 .םרובע הווקנ - 'ןאכ



 ךבלרק יבוק :תאמ

 ותוא ,ידרוג תא םיריכמ יאדווב םכלוכ
 תורמולה לכ תא הוולמש ,רזומו קורי רוצי
 רוצי ותוא ,ןכבו .הידפמוק תרבח לש
 בבחתהו םינש רפסמ ינפל ץראל עיגהש
 דמילש דומח רוצי ותוא ,תוריהמב ונילע
 ונילא בש ,דועו רייצל ,רסחל ,רבחל ונתוא
 ,4-8 יאלינל השדח הדמולב
 תויונמוימ חתפל דליה תא תדמלמש
 תלדגהל תרזועו םיטפשמ תיינבב
 אוה קחשמה .ולש םילמה רצוא
 .האלמ תירבעב

 התאו ידרוג ,השרחה הדמולב
 | בכוכה תא תולגל דחי םיאצוי
 || רתויב לודגה חריה אוהש ,ןאטיט
 ₪ םילגמ םתא ןאטיטב .יאתבש לש
 זכרמ .ינרדומו לודג תוינק זכרמ

 תובר תועתפה ובוחב ןמוט תוינקה
 עיגהל ןתינ םהילא ,םיידוס םירדחו
 ' םיצפתה תא ואצמת םא קר
 .םימיאתמה

 םכינפ תא לבקי יתודירי טובור
 ןווגמל םכתא הנפיו ,התיחנה םע
 .בכוכה ינפ לע תומישמו תויוליעפ
 ,ראופמ ןולמ עיצמ תוינקה זכרמ
 תא ואצמתש רחאל חראתהל ולכות ובש
 ולכות ובש ,רשוכ רדח ,הלבקה ריקפ
 תיב ,םיטפשמו םירירש תונבלו ןנערתהל
 רחאל םיטרס תוארל ולכות ובש ,עונלוק
 רדח ,הירציפ ,הסינכ סיטרכ וגישתש
 ;תויח תונח ,םיעוצעצ תונח ,ואדיו יקחשמ

 ךכל גואדל ודעונש ,תחנמו תידוס המוק
 .וממעתשת אלש

 :קחשמ תומר שולש תומייק קחשמב
 ןגה ידליל המיאתמ הנושארה המרה

 דדועי קתשמה .האירקב םיניינעתמש
 חילצהלו תושדח םילמ דומלל םתוא
 .ןתוא אורקל

 תיב ידליל המיאתמ היינשה המרה
 םיריכמ רבכ רשא ,הבוח ןג ידליל וא רפסה
 ךישמהל םילוכיו ,תונושארה םילמה תא
 .םילמ ידמצו תופסונ םילמ ריכהלו

 תותיכ ידליל המיאתמ תישילשה חמרה
 תויונמוימ תא רפשל םיצור רשא ,'ב-ו 'א
 .םיטפשמה רוביחו האירקה

 %- כ

 ןאטיט לע הקתפרהה לכ ךלהמב
 ורכיז ,תישילשהו היינשה המרב רוחייבו
 תא תולגלו זכרתהל םיבייח םתאש דימת
 קלח .םכרובע וניכהש תועתפהה לכ

 תמישר ךותל ופסאיי וארתש םיטירפהמ
 ,עונלוקל סנכיהל םכל ורשפאיו יאלמה
 "תעגל" יאדכ ,ןכל .'וכו תיללחב סוטל
 רבד לכב רבכעה וא םישקמה תועצמאב

 .םירבד ספספל אל ידכ ,ךסמה לע הארנש
 .םכיניעמ םירתסומש םיצפח םג םנשי

 בוט ובישקה וא םכמצעב םתוא אוצמל וסנ
 םירישב םיאצמנ םיזמר הברה .םיזמרל
 הלאשה ןמיס לע וצחלת רשאכ ועמשתש
 .הרזע תלבקל

 :םיכרד המכב השענ קחשמב דומילה
 רייסמ התא :םירדחה - הנושאר ךרד

 ,ץפחב עגונ התאש םעפ לכבו םירדחב
 םאתהבו טפשמ וא הלמ ךסמה לע םיגצומ
 םתוא אירקמ ןיירקה .וישוקה תגרדל

 11? יג מ ₪

 הלעמו 286 בשחמ

 0% ךסמ

 והלופכ וא הליגר תוריהמ) ₪ ןנוכ

 רטסאלב דנואס םאות לוק סיטרכ

 תאצל ןיינועמש 4-8 ליגב דלי
 תעשעשמו הריעסמ הקתפרהל

 [תושירד תרגסמ ףוס]

 עיבצמ התא ,לשמל .םתוא םיגדמ ידרוגו
 ,לסל עלוק ידרוג :טפשמה .לס רודכ לע
 .לסל רודכה תא קרוז ידרוג תא םיאודו

 תא סיטמ התא :תיללחה - היינש ךרד
 לוגרת איה הסיטה תרטמ רשאכ ,תיללחה
 םיעיפומ ךסמה לע .תודמלנה םילמה
 התאו ,תויתוא תורסח םהבש ,םיטפשמ
 ידי לע םיטפשמה תא םילשהל ךירצ
 תויתואה תא תואשונש תויללחה תדמשה
 .ל"נה

 יקחשמ - תישילש ךרד
 םילבקמש רחאל :ואדיווה
 רשפא ,טובורהמ תועבטמ
 םנשי .ואדיו יקחשמב קחשל
 (1 ;ואדיו יקחשמ השולש
 תואה לע ץחל :םוריח תתיחנ
 תא םילשהל ידכ הנוכנה
 ,םינוכנה טפשמה וא הלמה
 ;קסרתי אל ךלש סוטמהש ידב
 תא אצמ :םילמ ץבשת '2
 63 ,ץבשתב אבחתמש טסקטה
 דגנ קחש :תיללחל ץורימה

 וא הלמה תא םאתה .בשחמה ₪
 ןולחב הנומתל טפשמה ( |

 ימ .תיללחה תארקל םדקתהו
 .חצנמ - ןושאר עיגמש

 ןאטיטל עסמה ,םוכיסל
 דומילל הבוט הדמול אוה

 הנממ תונהיל ולכותש הווקמ ינאו ,האירק
 בר רפסטמב קחשמה תצרהב תויעב תורמל

 .ויתייעב < בקע) םיבשחמ לש

 :.קחשמה גוס

 ל מ
 :הקיפרג

 לוק : ף

 תר

 ות ו

 יוכפר
7 1 

0 

 ימל ,ןפ ?ריחמה תא הווש
] | 

 הו המ 5% 4-5-רררד ררחה =
 ו מ וו ורוג? לגרתהש

 5וידל
 ; שאו

4 - 
-₪ . 

 !מ ךתוא הארנ
 ב9999""""'זה

 םייונמ תקלחמ א [2 דובכל
 5ווו4 דוקימ .קרב ינב 12409 .ד.ת

 16.00 - 14.00 תועשה ןיב ,01-57016548 :'לט
 .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב
 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4

 תונתמ תמישר

 ודא / ולוס

 ףוסה דע ךלש בשחמה לש פירטל סנכיהל ידכ
 ,םיכובמה ןיב דוביאל תכלל אלו
 שארה תא חותפלו זיוו חותפל ךירצ
 .שדחמ שדוח לכ

 | | ₪6 יקחשמ 6.0-א0| יקחשמ
 .ךכ לכ ארונ אל ןוקרדהש דמלת דואמ רהמ עבצ ופוסה וקסנה תקיסומ ןפלוא ה

 האיציו חתפ שי הרעמ לכל סליה ילרבבהר מ אסא הם
 ּי ן יחס ה58ה6!1 כ
 .הלחתהו ףוס שי קחשמ לכלו ו םימ

 5% ו

 !זםויסל חצנמ פיט הצור ( תויופידע רדס יפ לע תויורשפא 3 ןמסל שי ]

 א לש רבח סיטרכב הכזו יונמ רישכע השע הארשא סייטרכב בויח תארוה וב תעשדחמ ינא ב ה/שדח יונמ ינא ב

 .הללאל םייזיוו םיסרפו תוחנה קינעמה ולוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / החו -- -- - ---------ו0מיסמ
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 םיקיחצמה םיקחשמה דחא וה]
 םכל שי םא - גישהל ולכותש רתויב
 רומוהבו םירובידב אלמ אוה .(0-חסאו
 ימ לכ לעו רבד לכ לע תודירי וב שיו

 יי
 םכל רוזעי ,תובוחרב ףחי בבותסמה
 המ םגו) וילע םתמלחש המ לכ םישגהל
 תומילאב שמתשהל םינהנ םה .ואלש
 םהל ןיא טושפו ,תויבויח תורטמל
 ...םיהולא
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 סלדיא דוד :תאמ

 םירהב ןטק רפכל עיגמ התא !בל םיש
 עגרב .שוטנו סורה אוהש תולגל ידכב
 באז-םדא ךילע לפנתמ רפכל סנכנ התאש
 אוה םאה ןיבהל הסנמ התאש ןמזבו ,לודג
 תוצרמנ תוכמ ךל ןתונ אוה ,אל וא םייק
 איה רשאכ .ךתרכה תא דבאמ התאש דע

 רושקו לובח התאש הלגמ התא ,ךולא הבש
 ו

 יצח ךדועב לפונו ךידי תא ררחשל חילצמ
 .ץיריטל אבה ךורב .הפצרה לע ףלועמ

 קחשמב ךתוא םיהרמש ןושארה רבדה
 .היצמינאה לש הלועמה תוכיאה אוה הזה
 התא ,הפצרה לעמ יולת התאשכ וליפא
 רשאכ .היצמינא לש ביהרמ ןונגסב יולת
 קוידב ץפוק התא ,הפצרה לע ץפוק התא
 ויה ול ,ץפוק היה טלב ןדקר ובש ןונגסב
 תאלמו הקלח הרוצב ץופקל ונממ םישקבמ
 אוה וילא בל םש התאש ינשה רבֶדה .ןח
 .םיער םירוצי ומכ תוארנ ןה - תויומחה

 היצמינא ילעב םיקחשמ וניאר ונחנא
 םיקחשמ - תפרצמ דחוימב ,ןכ ינפל הקלח
 ..0א8א5-ו ע\הפתכהסת ומב

 םתואב תויומדה לבא - [א נט אחא
 לש הקלחה הזוזתה לכ תורמל ,םיקחשמ

 םינוגילופמ תובכרומ ויה ,םיקרפה
 "יציל ויו א - ו וו יי

 םוקמב םידיוספילא לש היגולונכסב
 תודרפנ תוספילא 80 דע .םינוגילופ

 ה ו ו ד וי
 רתוי האלמ הרוצב תולעופ תויומדהש

1 
 רשאכ רתוי םילודגל םיכפוהש םירירש

 .המלצמה לא תוברקתמ תויומדה

 קחשמה תא קחשל םאה הריחבה ךדיב
 התא ,הרקמ לכב .תישג וא תירבג תומדב
 ינשבש ינפמ ,הבוטל עתפומ היהת
 .הרימ התואב חושק היהת התא םירקמה
 ומכ םירבדה לכ תא עצבל הלוכי השיאה
 ההזה תלוביס רשוכ התומדב ךל שיו ,רבגה
 לי ו

 ררחתשמ התאש ירחא ,יסיסב ןפואב
 תוחפ התא ,הפצרה לע לפונו תורשרשהמ
 רפכב עוקת התא .ךדבל אצמנ רתוי וא
 .םוניהיגהמ רשיה ,הארנה יפכ ,חקלנש
 ךרד איה הצוחה ונממ תאצל הדיחיה ךרדה
 סורקי אוה ,וב שמתשהל הסנת םאו רשגה
 תדמוע תמאבש הדיחיה ךרדה ,ןכל .ךיתחת
 םוקמהמ ףפחתהל ךל אב םא ,ךינפב
 המ תולגל איה ,רשפאה לככ רהמ אלפנה

 תושעל ןתינ המו וב הרוק תוחורה לכל
 .ודגנ

 והשמ תושעל ןווכתמ אל דחא ףא
 המילאה השיגפה .ךרובע םיענ וא דמחנ
 תנתונ ,באזה-שיא םע תכרעש הנושארה
 םא ונממ תופצל המל רורב יד גשומ ךל
 אוה ,יל ןימאתו - תינש ךתוא סופתי אוה
 רואטונימ ,יקנע שיבכע םג ךכו .סופתי
 המכ ,םינוקרד המכ ,ינתמיא חוכ לעב

 ןיינב לדוגב לקמב שומחה םלוג ,םינילבוג
 ןאכ שי .ןחלוש ,םיוסמ בלשב ,וליפאו

 מ ב
 ידכ הביבסב םיאצמנ םישנא דואמ טעמ קר
 "יור ממ ו מ
 םה ,םתוא וניע ,תוומל םתוא וכיה
 םה יללכ ןפואבו תולקמ לע תעכ םידפושמ
 .ןאכ םייוצר אל םהש השגרה ולביק

 וי רי
 .דואמ תונכוסמ .תויווח םה ,היצמרופניא
 ירחא קזח שיגרת םא וליפא ,הלחתהב
 ,ךיפורגא תרזעב ןטק ןילבוג תדמשהש
 ו ו כ ו |
 דגנכ דדומתהל ומכ קוידב הז רואטונימ

 ;חורבלו ץורל ?תושעל ךילע המ זא .תבכר
 .ךירחא םיאב וללה ה'רבחהש ינפמ דחוימב

 וב רוזאל ביבסמ םיבבותסמ םתס אל םה

 יומו "מ ווד ו א ו "יוד יב

 .ךתוא םישפחמ שממ .ךתוא םישפחמ
 תסנכנ ,באזה-שיאמ תחרב םא ,לשמל
 תירוחאה תלדהמ הצוחה תצרפ ,ןיינבל
 אל ,וה - ותוא תדביאש בשוח התאו

 הטמסהמ ךילע ץפוק אוה תוקד המכ ירחא
 איה תועמשמה .ץרמב ךל ץיברהל ליחתמו
 חורבל ידכ וב םחליהלו בושל ךילעש
 דע וליפא) תוכמה תא לובסל וא ,ונממ
 .ותוומ

 תויהל ליחתמ התא תוכמה לכ ירחא
 שי ךלזמל .ישוקב ךילגר תא רורגלו יטיא
 תא אלמלו חונל ןתינ םהב תומוקמ
 בייח התאו ,ךכ לכ ךל השורדה היגרנאה
 ,רתויש המכ םהב שמתשהלו םתוא אוצמל
 .דורשל ךנוצרב םא

 אוה קחשמה לש ירקיעה טנמלאה
 ןומה הפיסומ הקיסומה .םפתיהל דחפה
 רתויב הגיארמל תכפוה איהו ,וזה הריוואל

 ג
 לא רובעל שושחל ליחתמ התא :היעבה
 רבוע התא רבד לש ופוסב .הניפל רבעמ
 ,זאו ...הרוק אל רבד םוש לבא ,הניפה תא
 ךשארב םלוה והשימ - עגרנ התאשכ
 ל ב יי

 .הלעמ יפלכ םילגרה םע
 ו

 םשו הפ ףסוא התא הרהמב לבא ,קירבמ
 עצבמו ןיכס אצומ ,היצמרופניא לש תוסיפ
 לזמ .ךלש תחלצומה הנושארה הריקדה תא
 איה ,הפוגה לע לכתסמ התא רשאכ .בוט
 אצומ התא ;תיניצר ךכ לכ ךל תיארנ אל
 האור התא ;האירקב עקושו והשימ לש ןמוי
 תיאר ןכיה רכזנ ,םסק הקשמל טירפת
 ילוא ;םתוא ףוסאל ץרו ולש םיביכרמ
 אל רואטונימה וליפאש הלגתו ברח אצמת
 ןכו - ותוא םיכתוח רשאכ חמש ךכ לכ
 .האלה

 אלמתמו תוכמהמ חכוש התא ,הרהמב
 זאכ ןיא .ברקל סנכיהל תושיחנו ןוצר
 ,םימי המכ ךשמל םיעקתנ ןהבש תודיח
 תוכמה ןה ךתוא בכעל לוכיש המ לכ ןכ'
 עובק ןפואב רמוש התא םאו ,לבקמ התאש

 לי ב יי יי רי ו ד
 .ומע דדומתהל

 עדוי טושפ התא ,לק אל ללכב קחשמו
 ךותב .תושעל ךילע המ ךרעב םעפ לכב
 םיימעפ םירוק אל םלועל םירבד ,קחשמה

 ךרדבו ,ןפוא ותואב
 לע דבוע התא ללכ

 ו
 תוצלפמ .ןמז
 תוזז תורחא תויומדו
 הסנת םא .ןהלש םייחה תא תויחו הביבסב
 ,םימעפ המכ קחשמה תא ,לשמל ,ליחתהל
 לש תוכמהמ ענמיהל ןתינש הלגת

 .ייחב .קחשמה תליחתב באזה-שיא
 ו יי ל

 ןמז ירחא .קחשמהמ םיקלח ךרדב תולגל
 ךפוהה דשל דבעושמ רפכה לכש הלגת המ
 רי 7
 תולהובמהו תוידימתה תוצירה תא ריבסמ

 יתלבכ הארנש) ףדרמבו קחשמב ךלש
 שמתשהל שי ,ךירחא תוצלפמה לש (קסופ

 ו ה
 וליפא ,ייה .םהב שמתשהלו שאה-ירודכ
 רותרא ךלמה תודגאמ "םגאה לש ידיילה"

 ו
 לש ןגרומ תא הארנ דוע םיאבה םיקחשמה
 ...ןרע

 אוה 057716 קחשמה ,לודגב
 הניחבמ םג - לודג אוה .דחוימ והשמ
 ךילעש םירבדה תניחבמ םגו תיסיפ
 קתרמ אוה .תוליעפב אלמו - תושעל
 ימי יו ימה
 שי :יבקעו אלמ םלוע וב ורצי םיתנכתמה
 וי ירו ג ב בש 1: -ב=
 סחדיתו ךל .הריוואב סוחד אוהו םיחבושמ

 .םשל התא םג

 -..-ןשב



 .תוכובסה תרושקתה
 יי יי ו =>

 הבוט הרוצב חילצמ אוהו וזה הירואיתה
 ל ה

 לש הלילעמ השעמל בכרומ קתשמה
 תומש ינש ,לחרו ןועדנ :תויומד יתש
 גשומה תא שיגדהל ילוא םיאבה םייכ"נת
 םישלב ןרבעב ויה וללה תויומרה .םונהיג
 סנכיהל המלו יהשלכ הביסמ םלוא םייטרפ
 תופדרנ ןה ווריבסה אל ונל םג ?םיטרפל
 .קוחה ידי לע

 הגלפמה ידי לע עבקנ ומצע קוחה
 די" םשב הגלפמ - ןוטגנישווב תטלשה
 (אל וא ונימאת) ידי לע תגהנומה "םיהולא
 !ו!הפי ןודא - םשב םרא -

 יי ומ ב
 לא עיגהל ךרד האצמ "םיהולא די" :דואמ

 םלוא ,הרזחב םולשב הרוזחלו םונהינה
 תולגל םיבייח ונישלב ,דואמ דבכ ריחמב

 ו ו ו
 ומצעב ךופהי ץראה רודכש ינפל ,"םיהולא
 ."תומדא ילע םונהיג"ל

 הזיא ,ואוו - תונומתב לכה וארת) ל ב 0 ב יו אלש תומדה הרקמ לכב 1 - קחשל הצור 8 הרזח יוד ו ין | רוחבל לובי ויצוא
 .ו(!תונומת רומיס ינפטס תינמגודה ,(דנוב םמיי'ג הלילעב וא הפמבו םעפ ידמ ץוצת הרחבנ

 הרוצב התשענ ומצע קחשמב הקיפרגו סמיי'ג טרסב אוה םג קחישש רדלוה ירפ'גו דע הלילע המצעל חתפל ךישמתו ,והמצע
 8 וחי 5 ."תומל ותו הייח" ד .תישארה תומדה תא שוגפת ףופבלש | | .

 בד וניאר םנמא .הביהרמ תידמימ תלת תומ? ןתו הייח" רנוב :ּ :ּ 0 - םידיקפתה יקחשממ ,םימיוסמ םייונישב | תא הסינכה ,םתוא המליצ ,ודבלב תירבה רוצ-ןב ףחש :תאמ

 8 ה ו :דיווב םלוצ (ואכ רשאמ תירבה תוצרא יצייקה טיהלב קחישש רפוה סינדב יחשו ל ירהו בשחמל תונומתה 7 5 , אל לבא ,םירחא םיקחשמב הל המודה | רתוי רכומ רשא) הזה םינקחשה תווצ תחתפנ םימסרופמה םינקחשה תמישר םלועה לכ ובש קוחר-בורק דיתעב רבודמ | קחשמ םכל ירהו בשחמל תונומתה
 לב ו וול אלו תטלוב ךכ לכ הרוצב וא ב םל צ ונואכ רשאמ תירבה תוצראב צ 4 5 5 ן | סיב לע וטלתשה | פא | 1 ו רן וי אלל הנתשה הארו הקורב החלצה תחסונ לע ססבתמה גוסב החמתמ התיה הרבח למ 4*1

 הרמגנ יכ הארנ תישיא יל ,ללכב .קחשמה םכרד דקפתמ לכה ,טעמכ רבד לכ  טאשפא ג אומםזאס אסא  םיצור םתייה םא .םיקחשמ לש םיוסמ

 תויומדה יקחשמ לש הפוקתה םיבשחנ ךכל םינכומ םניאש םישנאהו ,םהינימל סוזאן = אה-ן  הסרגה תא םינוק םתייה הו
 ו \ תוחפה לכלו תכרעמה יביוא וא םידרומל | דחא דעצ הכלה 41188 לבא האיצוהש ייראל תואקהפרהי לש הנוראה

 שממ האריי םגש ריהמ קחשמ רוציל רשפא

 יחטשממ תובכרומה תויומדכ אלו טרסומכ

 ךותב בלתשהל תורשפא שי בורל ,ןכ ומכ | תקתפרה"-כ קחשמה לע הזירכהו המידק | םתינפ ,הלועפ קחשמ םתיצר םא :הרייס
 1 ג רש מ

 ב3 םירצונ ךכו - םיבשחמ תרושקת ידי לע  ןועגישה תויהל וא ,םלועהמ רחמ םלעיהל האלה ךכו אוו6ח50[] קר

 םוש ןיא יכ ,רמול םג םיזיעמ ונחנא , לע - יתימאה :םייח ירושימ ינש השעמל .בשחמה יקחשמב אבה | !ע'גה וללה תורבחה לכש הארנכ |
 :;קחשמב ןהב ושמתשהש תוקינכטה , ןה תעכו ,ןהלש תוחטתהה םוחתב ןתלוכי תניחבמ שמשה תחת שדח אוהש רבד תותשר ךותב - המודמהו ,תטשה ינפ | ,החתוקל קנאפ-רבייסה תקתפרה רבג הצק רע וחתפתה ןה יכ ה
 ו מ ו ימוחת רבעל תולק "לוזפל" תוליחתמ
 העיגמ ןאכ ךא ,םירחא תומוקמב םג וארייו | / .םירחא קחשמ

 ונייצ רשא תורבחה לכ - הבושח הדוקנ | | תחא הרבח שי לבא ,הפיו בוט לכה
 ,הנקסמל והארנכו ועיגה הבתכה תלי 5 ומכ\ קחשמה ךותלצעורישי סנכוה אל ךא הספילקופא"-ב ,(ףרוטמה רותב) "ריפס" | ל - שממ השק הרוצב *לוזפל* הליחתמש

 תיגולונכטה תוחתפתהה םוחתב ןכא ךפהש ךילהת רבע אלא ,וםירחא םיקחשמב | "הלוחכ הפיטק*-בו !ףרוטמ רותבו "וישכע 0 א
 ידכ ,ןכלו בורקה דיתעב תופצל המל ה תנמ לע ,תוידמימ תלתל תויומדה תא תא קחשמ אוה קחשמב ןאכ .(ףרוטמ רותבו ו

 תא ףיצהל ךישמי םיקחשמה ירוכמ להקקש | םלועל הקיפרגה תא םיאתהל ו תיניצר הרחתמ הווהמ איה - הלש הלועפה
 ינש דצמו ,קחשמה תונוכמ ימלואב הגסל
 םיטיהלל וכפהש םיקחשמ הברה תקפסמ

 יי
 .וודנטנינ לש

 הארנ ,זומרל יתלחתהש יפכ ,הנורחאל
 | | לש הרוצו גוס לכ תחתפמ הרבחה יכ
 , . תונויסינה דחא .םיירשפא בשחמ יקחשמ

 - 111.1, אוה (םיכבוסמו) םיחלצומ רתויה
 ו .ועמשמכ וטושפ ,םוניהיג

 / קחשמה תא הננכית אאא

 ל יו ב ג ו ני ו יו ו ו ב וב ה ו ירו
 הרוצב ךעדת אל בטיה םייושעו םימכחותמ
 לוכיש ידיחיה ןוויכה ,הגאד תררועמ

 אוה (תולובג ילב השעמלו חתפתהל
 .הלילעה

 ואו יתוברו יתוריבג ,זירכהל חמש ינאו
 וואו .ן.--ל שי הפ יכ ,ויתוארוקו יארוק

 קחשמ דוע ונניא קחשמה .שדח ןורתי
 םתא .םינוטרס יבג לע םינוטרסמ בכרומה

 1 יידו ו צב ]ומ =
 ךבתסהל ךיא וטילחת םתאו ,םתנרקה ידכ
 ...יפוי וכבתסת םתא - יל ונימאת .קחשמב
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 ) הרחב איה - םויכ תיתנפוא דואמש הרוצב
 תוצראב םירכומ םקלחו םימסרופמ םישנא

0 



 8 םיפימ 6 םיפימ 8 םיפיט 8 םיפיט 8 םיפיט 8 םיפימ

 םיבהל ,ןמואב דעלג

 סאו 2 ₪
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 .ווכוכוסוכ - עיגפ יתלב
 .וכא - קשנה לכ
 .וט1ן> - תוריק ךרד רבעמ
 ךירצ ,תירוחאה הטמסב ,ןושארה םויב
 תפל תחתמ) חתפמ ,תיכוכז רבש אוצמל

 חפה לעש פייטה ךותב) תוללוסו ובבושה
 .ולודגה

 רבדל ךירצ ךתיא רבדי ןלטבהש ירכ
 .דלוקוש תגוע ול איבהל זאו ,ותיא
 םישלו ,לערה םע ןייה תא בברעל שי
 .חבטמה דילש תלדל תחתמ
 םע רדחל קורזל שי םודאה ןופמופה תא

 .ץוחבמ םישחנה
 תחקל ךירצ ןטפקה דגנ םימחלנש ינפל
 לע וב תמחלנש שיאהמ ברחה תא
 .םישרפמה
 תא םירשוקש םילבכה תא ךותחל שי
 חתותב תעגלו ,ריילפה םע הדליה

 ןעטמ תא םיקרפמ הככו הלומ בצינש
 ופנה

 קיז רב ןור

 2 הידנריק ₪
 ןיכהל ךירצ רבכעה תא קלסל ידכ *

 ותוא תותשל זאו ,םיבוד תדחפהל יוקיש
 .רבבעה יניעל

 ךירצ בהז תועבטמ שולש לבקל ידכ
 ףוריצ תשקה ידי לע רבל סנכיהל
 םידדושהשכ .תוילילחנה ץעמ ,םיעבצה
 רחא לש ןשהש דע תוכחל שי םימחלנ
 תרפועל התוא ךופהל שי ,תלפונ םהמ
 התוא םיחקול .םיאמיכלאה הטמ תרזעב
 .ןונמצל תכלל שי זא .בהזל בוש םיכפוהו
 לכ ;רמהל ליחתהלו בהז תסרפ קורזל שי
 .הכזת התא ץראה לע לזמה דוע
 תא ןוחטלו ריעל ץוחמ הנחטל תכלל שי
 .םיינישה
 לכ תחקל ךירצ תורעמהמ ץלחיהל ידכ
 הכיפה יוקיש הזמ ןיכהלו רשפאש המ
 וס [יססז -ל

 יפיטנ ינש תחקל ,הצותה תאצל שי
 .ריקה לע םתב שמתשהלו ,חרק
 קורזל שי ,םידרוי םישנאה ינש רשאכ
 .דיימ קלתסהלו יוקישה תא םהילע
 עשרה לגר ירחא םיפדור םישנאה רשאכ
 תא חותפל ,בהזל לספה תא ךופהל ךירצ
 שי ."הלוב"ה תא תחקלו עיפותש הביתה
 .םישנאל התוא תתל
 לכ תא שי וכותב ןוראהו ץעה םע תיבב
 םייוקישה לכ תא ןיכהל ךירצ :םיצפחה
 ןכומש וגידניאה יוקיש ללוכ
 שי .הלוגס ןבאו םו.ו!6 ₪:8155-מ
 הנחבמה ךותל םתוא סינכהל תוסנל
 הז ,לילצ שי םא - ץעה ךותב תאצמנש
 ךירצ ,לילצ ןיא םא :םיאתמה םוקמה
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 ,בוש תוסנלו יוקישה תא איצוהל
 עיפות ץעב תואצמנ תונחבמה לכ רשאכ
 תחקל ,הצוחה תאצל ךירצ .ןנעב תשק
 תכללו התקבה לע ספטל ,חרק ףיטנ
 .ןנעב תשקל

 הז.סא=א זא חמא גאמה זז

 דליהמ םגו לספה תנכסמ רטפיהל ידכ

 רובעי דליהש דע תוכחל ךירצ ,רעוכמה
 סנכיהלו וילא ץורל זאו לספה ינפל
 .חבטמל
 ךירצ ,בכעתמ דימת דליה חבטמב
 לזמ ךל היהי םאו וירוחאמ דומעל
 .דליב עגפי ןושלקה
 שרוד הזה עטקה !שאייתהל רופא
 .תונלבס הברה הברהו ההובג תונמוימ
 לומש תולופכה תותלדל סנכיהל ירכ
 ,ןייה קובקב תא ליערהל ךירצ לספה
 .תלדה לומ קובקבה תא םישל זאו
 ןושלקה םע לספה לע שיש רתכה תא
 הנישה רדחב לספה שאר לע םישל ךירצ
 .הפשכמה לש

 אסאפסא
 רותפל ךירצש הביתה לש דוקה
 אא ₪55 אוה תישילשה המישמב
 עיגהל ךידצ תישישה המישמב
 ךירצ םשל עיגהל ידכ .₪1.\שאפסוא-ל
 .םידמגה לש תורהנמה ךרד רובעל

 םפטאט 1
 התא ,םילייחה לרומ תא תולעהל ידכ
 היגולוקאל םדועיי תא תונשל לוכי

 תנחת תונבל םהמ שקבלו
 תוחפ ךות .םימ תרינאל חור
 ווחא 100 םהל היהי םוימ
 .לרומ

 םש םישו םימחול הברה זכר א
 ןמאמ אוה ,קלאה ינרוג תא

 .תוריהמב אימא

 םישנאה תא תאפרמ ינא'צ ד*
 התוא ריאשהל ךילע ,םילוחה
 אפרת איהו עוגנה שטיסב
 .םתוא

 ,ןומראה תא שובכל ירכ *
 10 תוחפל זכדל ךילע
 קשנ םע םילייח לש תוגולפ
 םישטיסה תשולשב ,ימוטא
 .ןומראל רתויב םיבורקה

 אצמנ ,אוצמל ךילעש רפכה =*
 לש "הפה" עצמאב ךרעב
 אצמנש גדה תרוצב עלסה
 .ןומראל לאמשמ

 הרובעת ילכ איה תעלות *
 .רטפוקינרואמ רתוי יטיא

 סיופ ימענ

 טיינ לאירבג ₪
 ךירצ ,ילסומ לש גתה תא תחקל ידכ

 75 לש הרוטרפמטל ןגזמה תא ןווכל
 תא דירומ אוהשכו הלעמו תולעמ

 .גתה תא תחקלו הפק שקבל ,ןרוטקמה
 םירויצה םע קיתה תא דימשהל ידכ =

 ינפל - ךירצ ,עשפה תריזב ואצמנש

 שקבל - ילסומ םע םלטצהל םישקבמש
 זאו קיתה תא תוארל סקנארפ תרטושהמ
 רדסל עגר תאצל שקבל ,םימלטצמשכ

 .קיתה תא םלצלו רעישה תא
 ,תינמיה הניפב ץעה דיל ,עשפה תריזב
 | לכתסהל ךירצ .אשדב רזומ עטק שי
 | ףוחמ תחקלו תלדגמ תיכוכזב וילע
 .רמוח רהנה

 תתוא לואשל ךירצ ,ןיב ןומ לש התיבב

 תוכסמ לע זא ,ביא סנו'ג טנסו ודוו לע
 דלוומירג לע זאו םישחנ לע ,תויח לש
 .ותיא דוקרל הנממ שקבלו הלש שחנה

 . .תדקור איהשכ שחנה לשנ תא תחקל שי
 הלערה תא הליפמ תודיתעה תדגמשב

 ךירצ ,ותב עגנ לאירבגש רחאלו הלש
 /י .תלדגמ תיכוכזב הילע לכתסהל
 גתמה תא קילדהל שי - ודוול ןואיזומב
 - םישחנה תא דיחפמ הז ,תלדה דיל
 .דיתעל זמר

 לש תיבה ינפל האצרהל תכלל םיבייח

 .סקינזק תרבג
 שיו ךתוא גורהל תוצור תוימומהשכ
 םיפנעב שמתשה ,רדחב תוימומ שולש
 .ךילעמ

 | תמרל ועיגיש דע םתוא

 הדנק ,לאלד יעור

 ה1סאא זןא דא כגאא 2 ₪
 א
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 .ןגל סנכיהו לספה תא ףוחד הלחתהב
 תופשכמה רדחמ עימקה תא תחקל ידכ
 ינפה 5 עבטמ תא םיש ,ןייה ףתרמב
 .תטלובה תידיה םע הנובמה ךותב
 ךילע - םיבמוזה לכ תא תגרה אל םא
 2 ,חבטמל הכומסה תלדב 5 גורהל
 םיידיה ,חבטה תא ,הנוילעה המוקב
 .הלופכה תלדבש הלאו
 לערומה ןייה תרזעב םתוא םיגרוה
 .ןימי דצב םיחינמש
 םע 1.188 השע הלופכה תלדב
 תא תחקל ךילע זאו ,בוהצה ד0א1א-ה
 השע ןכמ רחאל .ןטקה בוהצה רבדה
 .עימקה תא חקו ,םוחה םע הלועפ התוא

 תא הקו םישנאה ינש תא גורה ךכ רחא
 חתפמה תא בושח יכה) םהלש םיצפחה
 .ובוהצה

 םידגבה םע שיאה אב ונממ רדחל ךל *
 תחקלש המ םע 58 השע ,םיקוריה
 .ןופמופה תא חקו ןגרואה לש רדחהמ

 שיאה תא קחשל ליחתמ התא רשאכ *
 קתנ ,חתותה םע רדחב היינשה םעפב
 ,ריילפה םע תרשרשה תא

 ףוחדו םידעצ המכ הרוחא ךל ךכ רחא *
 .חתותה תא

 םג םיש ,ליתפכ רוחשה ץפחה תא םיש *
 זאו לוממש רדחב הפירשה תקבא תא
 .יטא ₪: תרזעב תוריל לכות

 רב ןנוי

 ןמזב םידובא ₪

 תא םושרל ךירצ תילעמל סנביהל ידב א
 חולה לע תובותכש םינשה ןיב שרפהה
 ,היתחתמש

 תא ןקתל ךירצ תילעמה תא ןקתל ירכ *
 .ףסכה ריינ תרזעב הזוחאבש םיכיתנה

 ו "וש מ קוים
 | ו יו"

 דיה רשאכ םיקחשמ ליגר ןפואב
 ןוויכב םיטלוש ךכו םינפה ינפל
 ,הכילהה

 דק םילכתסמ םינמוימ םינקחש
 דחאל ןוסכלאב םיזיזמ ,דיה לע
 לע םיצחול רשאכו םינוויכה
 איה תומדקתהה הכילהה רותפכ
 לש
 םע ןיע רשק לע רמוש התא ךכ
 םירודכהמ תוקמחתה ךות ,ביריה
 .ךילע הרוי אוהש

 הקורי רופיצ עיפות תוירי רשע לב
 ,המיימשה ךתוא תחקל תפרוט
 ריהזי בשחמה תיעישתה הייריב
 :הייהיבו הבער רופיצהש ךתוא
 | ו דרת רופיצה תירישעה
 ,ךתוא
 ותסהל ךילע הז ןמזב
 ּ וציחל אלל ךמצע ביבס

 | 6 ל ו

 מ וב א יו
 .בוש ותוא ףוקתל

 רבחתת י'קגפנה' תייה התא םא *

 דחא הלעמב תוינש שולש רחאל
 התאש 7 ג ו

 ןוילעה רותפכה לע ץחול

 אצמו ךביבס לכתסה ,קיטסיו'גב

 יאדווב וב ןותחתה חטשמה תא
 .ךבירי אצמנ
 ווחש הלאכ םגו םינמוימ םינקחש
 לע רתוול םילוכי ,תויוסנתה שולש
 5 לונרחה ןמז

 ה תא ךיראהל
 .לוגרתה

 זוזל לוכי התא ךילע םירוי רשאב 4

 ל

 .םירודכה ןמ קומחת ךב .ףפוכתהל | -.
 לש תוירקיעה תויועטה תו וא < :

 לכתסהל הניה םיליחתמ יג ל

 םיכירדמהמ

 ןמז ןובשח לע קחש

 אבחתהל לוכי ה ק
 ב

 םירוזפה 0 דחא יי

 הנגער ,ינרוס ןרע

 דא

 א
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 ד כא 10 או 1 ₪
 וא םילורט לש העיז התשת לא ,רבב

 .ןוקרד לש המישנ
 ,ריעה רעש דילש םיניכסה קרוז םע רבד
 לע ותיא רבדו דחא ףסכ עבטמ ול ןת

 .הני הבב
 לע ותוא לאשו בהז תוקעבטמ יתש ול ןת
 תא ךל דיגי אוה ,הגי הבכ לש התקבה
 .התקבל סנכיהל לכותש ידכ ןפוצה
 ךילע םיבנגה תדליגל סנכיהל ירכ
 ,הרייעבש הלפאה הטמסל הלילב תכלל
 יןשה דדושה זאו םידדושה דחאב תעגל

 סנביהל רשפאמה ןפוצה והמ ךל דיגי
 ,םיבנגה תדליגל
 אוה ,רשארק ןו'גל ןפוצה תא רומא
 .הדליגל ךתוא םינכי
 ץעה לע תאצמנ האפורה לש תעבטה
 .הלש רופיצה ןקב

 ,הגי הבב לש התקבל ךלוה התא רשאכ
 .תרהוז הנינפ תשקבמ תלוגלוגה
 םיחופתה תרכוממ םיחופת 100 הנק
 םיצעה בטוחל םתוא ןתו ,תוקריהו

 .דעיבש
 ךילע ועו. ייטזוסא גישהל ידכ

 :םיאבה םירבדה תא תושעל
 םיחופת 5 םיאצמנ וב םוקמל ךל *

 .ערזה תא חק ,ערז םיקרויש
 טולב תא חקו הרדאידל ערזה תא ןת
 ,ךל תנתונ איהש םסקה
 רחאל .םימב קובקב אלמו רעיה םגאל ךל
 םינטקה םידוציהו א[8₪5-ה לא ךל ןכמ
 רוציה םע רבד .וםיריעשהו םינצייצה
 תא ךל ןתיי אוה ,הקורי הוורפ לע קוריה
 רחאל ,םסק לע ותיא רבד זאו ולש הוורפה
 .םסק תליגמ ךל ןתיי אוה ןכמ
 תורואה ןוויבל ךלו תויפה לא ךל
 (תוירטפה לגעמב םיאצמנש םירהוזה
 .ןהינפל דוקרתו
 לא ךל .תויפ תקבאב קובקב אלמ
 תא ,םסקה טולב תא הל ןת ,האפורה
 .תויפה תקבא תאו םימה
 תא לבקתו רחואמ רתוי רוזח
 :ופוי1. ויסז]א-ה

 םויה תוביבסב קחשמב םדקומה בלשב
 רעיל ךל .קתפ אצמת םש רבל ךל ,50-ה
 רחאל .הרטמל העילקה ןקתמ אצמנ ובש
 ,םוקמה תא בזוע %₪5\.8810-ה דחאש
 .הרייעל ךלו ינשה לע ןיכס קורז
 שפחו םוקמה ותואל רתוי רחואמ רוזח
 לע .תגרהש ₪[ א05-ה תפוג לע
 דותסמה םוקמל חתפמה תא אצמת ופוג
 ,םהלש
 ,םפורטנאה אצמנ םש רותסמה םוקמל ךל
 תא חתפמה תרזעב חתפו ותוא ףקתה
 ירוחאמ התיהש תיעלסה תלדה
 .פורטנאה

 15 -שכ
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 | תונויליג רפסמ ינפל

 |[ םשב קהשמ ונרקס
 | קחשמ .אואות דאו.
 | תונוכממ קתעוהש ,הז
 היה אל ,בשחמל קחשמה
 | = ונממ וניפיצש המ קוידב
 תוחפ התיה הקיפרגה
 התיה אל היצמינאה ,הבוטמ
 לש טקפאה לכו תפטוש
 תויומד לומ חדקאב שומיש
 .םלענ - תויח

 קחשמ דוע אוה 5" קא 5
 ףא ונחנא .הרובח התואמו הרבח התואמ
 תסרגב םייק המוד קחשמ יכ םירמהמ
 אל ,המ םושמ ,אוה םלוא ,קחשמ תנוכמ

 .ץראל עיגה

 ,הקוחר הטנלפ לע להנתמ קחשמה
 לבא ,ץראה-רודכ תגיהנמ הפטחנ הילא
 ,קחשמה .םיבושח קוידב אל ןאכ םיטרפה
 השעמל אוה ,("ז]א[₪ 1₪001.-ל המודב
 "תוצצ" תויומד רשאכ ,םיבלשה ןיב עסמ
 תא ףולשל ךילעו ,םוקמ םושמ עתפל
 ןהש ינפל ןתוא לסחלו ךלש רזיילה חדקא
 ?תאז ןיאה ,ירטנמלא .ךתוא ולסחי

 היהש ליגרה חדקאה םוקמב
 ןאכ םישמתשמ 6₪1או₪ ד 01.-ב
 לש ןבומכ איה הרואפתהו ,רזייל חדקאב
 תוארל רשפא) קוחרה דיתעהמ תיללח
 תא - הרואפתב םגו הלילעב םג - רוריבב
 (."םיבכוכה תמחלמ" יטרסל ברה ןוימדה

 תויריה רפסמב ןקחשה לבגומ ,ןאכ םג
 תצק הז ןאכש תורמל ,ותושרל דמועה
 תויהל הרומא רזייל חדקאל םאה) הנושמ
 ךרואל םאתהב תדרויש היגרנא תומכ

 לע תוירי 10-כ רחאלו ו?ורונש תויריה
 הניעט" תדוקנל חדקאה תא זיזהל ןקחשה
 תולגתהל לוכיה ןמז לזוגש רבד ,"שרחמ
 םיפלצ ,תאזל םאתהבו ךכל יא ."יטירק"כ
 שי ןכיהו יתמ תעדל יוצר ,ילש םירקי
 .שדחמ רזיילה חדקא תא ןועטל ןמז קיפסמ

 ,סאואו₪מ ק47801.-ל האוושהב

 ?- [8כ

 .תנבומו הבוט רתוי הברה ןאכ הקיפרגה

 םואיתב תלעופו תפסוש היצמינאה םג
 הז םאש םיבשוח ונחנא) םילילצה םע אלמ
 םאו ,סאואומ 1601. קחשמב ךכ היה

 ישנא וכז ול לופיט ותוא לבקמ היה אוה םג
 הכר רתוי תצק הבוגת גפוס היה אוה ,ללחה
 רוריבב תוארנ תונומתה ו.ונתיאמ תדהואו
 הככ .םישנא וא םימצע תוהזל רתוי לקו
 .המוח םינוב ןכ

 םגו םיריהמ תכרעמה לש הבוגתה ינמז
 ,(ךילעו ךלשו תויריהו חדקאה תוזוזת
 לע "תוציפק" לכ אללו רהמ תועצבתמ
 .ךסמה

 השעמל םיבכרומ קחשמב םילילצה
 הנווכב ונא .תויריו םירוביד ,עקר תולוקמ
 תונוכמ :ןוגכו עקרה תולוק ןיב םידירפמ
 םושמ ,תויריה ןיבל (המודכו תולעופ
 קזח עמשנ תויריה לילצ רזומ יד ןפואבש
 תא דירוהל וניסינש רחאל םגו ,דירחהל
 עירפה ןיידע אוה ,םומינימל לוקה תמצוע
 לע רבדל אלש) רחא רדחב ובשיש םישנאל
 .וונלש םיינזואה

 ,הלוע ןיידע ומצע קחשמה ,הרקמ לכב
 לכב אואומ 477601.-ה לע ,ונתעדל
 לכ ."ךשמה" ןיעמ ול הווהמו ,תוירוגטקה
 םירצרמה םיכסמה לומ הברה הלבמש ימ
 לקתנ חטבו ,ואדיווה יקחשמ תונוכמ לש
 ,ויתואסרג לכ לע [אות ד01.-ב
 הרוצב יושע ,המוד קחשמ תוארל חמשי
 תועבטמ לושלש שרוד וניאשו הבוט
 .הנוכמל (תוגיאדמ תויומכבו

 תכרעמ תושירד

 :יוצר) 25-3855%א[1+ :בשחמ

 33-48612%א1!>

 םומינימ 640 :ןורכיז

 ןורכיז 512% םע \/(3ג :ךטמ סיטרכ
 םומינימ סיטרכ

 :יוצר) הליגר תוריהמ :;(0-₪וכאו
 (הלופכ תוריהמ

 םאות :יוצר) הבוח אל :לוק סיטרכ
 ו50ווהו [31516ז זס

 וא טפוסורקימ םאותו !הבוח :רבכע

 וקטי'גול

 יבהואל :ריחמה תא הווש
 .היגוסל יא זאוא ידו

 ענרב רואיל :תאמ

 קחשמ אוה 'גדירבה
 ,םינקחש העבראל םיפלק
 דוע אצמת דימת אל ךא
 קחשל םישנא השולש
 אצמוה ךכ םשל .םתיא
 .בשחמה

 קחשמ אוה 'גדירבה ףולא
 תרבח לש רצויה תיבמ שדח
 קחשמ תא החקלש ,(-5ו0ח6
 הריבעהו הזה רדהנה םיפלקה
 קר אל ,בשהמל ותוא

 םיינשל םג אלא - דדובה שמתשמל
 ושעיש רתויל ףאו םדומה ךרד וקחשיש
 .םיבשחמ תשר ךרד תאז

 לע תצק ריבסהל יאדכ ,לכה ינפל
 םישנא הברהש ,הזה קתרמה קחשמה
 רתוי הברה לבא - האנהב וב םיקחשמ
 תצק וליפא ילואו ותוא םיריכמ אל םישנא
 :ונממ םיעתרנ

 םישנא העברא םיקחשמ 'גדירבב
 איה גוז לכ תרטמ .תוגוז ינשל םיקלחתמה
 חצנלו רתויב הובגה דוקינה תא גישהל
 לש םיגוס השולש םימייק .תורחתב
 .תוגוזהו הלופכה דיה ,בוביסה :תויורחת
 ךותמ םיינשב חצנל בוביסב הרטמה
 םילבקמ םיחצנמהשכ ,םיקחשמ השולש
 לכ לש דוקינה בשוחמ זאו דחוימ סונוב
 יתשב םיקחשמ הלופכה דיה תטישב ,גוז
 הצובקהו ,םינקחש העברא לש תוצובק
 רתויב הובגה ללוכה דוקינה תא הגישמש
 תטיש איה תוגוזה תטיש .תחצנמה איה -
 לכ וז הטישב :רתויב תלבוקמה תויורחתה
 קחשמ אוהש קחשמ לכ לע דוקינ לבקמ גוז
 ,וםיקחשמה לכ תא םיקחשמ תוגוזה לכו
 .חצנמ ימ עבוקש אוה רבטצמה דוקינהו
 לכב קחשל תורשפא ןתונ 'גדירבה ףולא
 .תויורחתה יגוס תשולשמ דחא

 קחשמב םיירקיע םיבלש ינש םימייק

 .עוציבה בלשו תוזרכהה בלש :'גדירבה
 לכ תא םיקלחמ ,קחשמה תליחת ינפל
 תעבראל םיפלקה םיינשו םישימח
 דחא לכש הארמ ריהמ בושיחו םינקחשה

 הז עגרב (.םיפלק רשע השולש לבקמ
 ,ורותב ,ןקחש לכ :תוזרכהה תוליחתמ
 אוה (ךשמהב ואר) תוחיקל המכ זירכמ
 ,וגוז-ןב תרזעב תחקל לוכי אוהש בשוח
 תוחיקל עבש אוה םומינימהשכ
 דוע .תוחיקל הרשע שולש - םומיסקמהו
 הרדסה היהת הרדס וזיא זירכהל וילע
 .וזכ היהתש הצור אוה ללכב םא ,הטילשה
 ההובג הזרכה זירכהל בייח ןקחש לכ
 ללכ .ורות לע רתוול וא - םדוקה ןקחשהמ
 ררס שיש אוה ,ריכזהל שיש בושח
 תוחפ יכה הרדסה :תורדסה תובישחב
 בל ,םולהי ןכמ רחאל ,ןתלת איה הבושח
 הלע - רתויב הבושחה ,ףוסבלו םודא
 לע ורתיו םינקחש השולשש רחאל .רוחש
 הזרכהה יפל 'תוחיקלה הזוח' םתחנ םרות
 תא ולביקש גוזה ינבמ דחא ,הנורחאה
 .יטמוד' ארקנ ינשהו 'זורכה' ארקנ הזוחה
 .יםיניגמ' ארקנ ינשה גוזה

 דחא :דואמ טושפ עוציבה בלש
 ,יהשלכ הרדסמ ףלקב ליחתמ םיניגמהמ
 התואמ ףלק קורזל םיבייח םירחאה לכ
 הובגה ףלקה תא קרזש ןקחשהו ,הרדסה
 והשלכ ןקחשל םא .החיקלב הכוז רתויב
 לוכי אוה ,הרדסה התואמ םיפלקה ורמגנ
 ףלק קורזל :תויורשפא יתשב רוחבל
 ,החיקלב הכוז אוה זאו הטילשה הרדסהמ
 הרדסהמ רתוי הובג ףלק קרזנ םא אלא
 זאו תרחא הרדסמ ףלק קורזל וא ,הטילשה
 הובגה ףלקה תא קרזש ימ החיקלב הכוז
 .ךלהמה תא וליחתה הבש הרדסהמ רתויב

 הכזש ןקחשה
 תא ליחתמ החיקלב

 זורכה םא .אבה ךלהמה 0
 קיפסמ וחקל םמודהו % 9

 ,הזוחה עוציבל תוחיקל ₪ 6
 יפל דוקינ םילבקמ םה 3

 אל םה םא ,הזוחה 5
 - ועצבל וחילצה .

 .דוקינב םיכוז םיניגמה

 וא תוחפ םתנבה

 ?םירבדה חור תא רתוי
 ,ארונ אל !זךכ לכ אל
 עיצמ 'גדירבה ףולא
 ךשמב האלפנ הרזע

 םיזמר ףאו ,ועקתנש םישנאל קחשמה
 .םהיניבש םישאוימל אבה ךלהמל
 טירפתו תניוצמ קחשמה לש הקיפרגה
 !60%5) םימלצ תרוצב עיפומ תודוקפה
 רורב םיפלקה טוטרש .ואוחסוא8-ב ומכ
 עקר יחטשמ לש םיגוס המכב רוחבל ןתינו
 םיפלק יבג לש םיריואמ םיגוס המכב םגו
 המיענ עקרה תקיסומ .וילרוג !יטירק)
 בצקה יפל הקיסומ רוחבל רשפאו ןזואל
 לוק הפריצ ףא (גקפוטחש תרבח .יוצרה
 ילולעפ ןיאש לבח קר ,םינקחשל ילטיגיד
 םילבקמ םתא ,סונובכ ,ףוסבל .םיפסונ לוק
 ינוסו עקר יחטשמ תריציל הטושפ הנכות
 ףולא :םדוק יתרמאש יפכו .םיפלק
 .יתימא ףולא אוה 'גדירבה
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 קחשמ עיגמ תפרצ לש םיפיה םיפוחה
 ו.וזיוממ ₪16 - ליגה ותלב םש לעב
 ,ולש םשל בל ומישת לא .א קי תא דשא
 יהוז:ם!נטק םידליל ידומיל קחשמ אל הז
 ישנא לש הנורהאה םתמורת

 ויו ירו רה לם ד

 1 סאזא התמ םהאא תרדס

 לע אה 8 5 שש בושח .האלפומה

 פס

 - המ = ונחנא ללכ ךרדב
 ,תקרוממ 1 היתפ :ונימיב 62 יקחשממ
 תולוק.לש תפסותו .תעגשמ הקיפרג תצק
 םיאיבמ ו
 םיטררנטסב םידמוע םה בורל .תולעפתהל
 שושחל לוחתמ התאשיהע ,ךכ לכ םיהובג
 :הז זאו ...רסח ןאכ והשמש
 ול םלענ אוז 2-4 ?וווה הפיא .קחשמה -

 ו
 ךלה םתס אוה אמש וא ?ךלש יווואאוו*הו
 ?הביבסב באפ הזיאל ול

 ינפמ םוקמהמ ול קלתסה אל אוה .אל
 ףלוש התא ,הליחתכלמ םש היה אל אוהש
 לבשנו ,ןנוכהמ 60-ה תא תומילאב

 הזה "אלפומה" חפב בוש לופיל אל םלועל

 לגלגתה םא אלא ...אלא .6 0 יקחשמ לש

 .ררבתמ ףוס ף

 9 4 : ה ןוצה . היה זא אסא

 ו ב "ןנופל ותוא
 ול .ךממ ותוא תחקל לכוי אל דחא

 "קחשמ והז ,תשחינ יאדווש יפכ
 / וחג ד דואמ ל שת אקתפרה

 םייקנע םיקחפ 12 ךרד תרבוע תוליעפה
 דחא יי ו 1
 :?רופיסה ו ניי ה
 " לש וחופיס שרפנ ןבו ינדיתע:אוה קחשמה
 דוע קר .0ו ד 1 עזגמ רוצי ,דואזאפמא
 :ןוסניווט בכוכה תֶא םיסלכאמ םיעזג ינש
 םיתתגפמה םיליפה ,58
 בוחר יבנרא לש רזומ גוס ,א 311[31אא1-ו

 דואמ המוד רבד אוה ןסניווטה עזג .םימכח
 ולי אכ הארנ םפוצרפש תורמל ,םישנאל

 םהל ב ג תו
 םיעזגה תשולש תועודי יתלב תוביסמ ףא
 ר"דש דע ,תתנבו הוולשב םהל"ויה
 ושאר תא םירה יזבנה שאזאססא

 ;רזומ םש דוע ןאכ ףסונ ,רדסבו .רעוכמה

 םאה חוכיוול סנכיהל ןכומ אל:גנא לבא
 (.םיתפרצה לש תימואל הנוכת איה תורזומ

 ךפה אוה לבא ;רבעב השע אוה המ עודי אל
 גרה טקשה םכוכה לש תוערה תושדחל
 צי ,ןוטלשה תא ספת :אוה .עיפוה אוהש

 ₪ , רד |
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 םיבשותה לכ תא חירכהו הרטשמ תנידמ ₪
 == ומ יו

 דיחיה תוציה ,ןסניווט תא .קחשמ התא

 ב ב עת וס מ וי יי
 קיפסה ונרוביג .קורפנאפ ר"ד לש תויזבנה
 רבדל זעהש ךכב ,ווק סוטטסה תא רפהל
 ויה קורפנאפל ."לדניס לש הדגאה* לע
 ה יש לי יב

 םייתניב - תויעב וליא עודי אל הזה בלשב

 תא םיעדוי םיבשותה לכש ריגהל קיפסמ
 ו יו 4 ,םמוקמ

 יי ור ו ו
 סנכוהו תעשופה ותונהנתה 0 ₪
 ליתתמ ןאכ .הריטה יאב ינוחטיב אלַכְל

 ל ד ו
 200 .,רתבוהא לא .התיבה ותוא :איבהלו

 ל ג ד ב ד וי" אוהש עגרב

 ושתי ב מו "מ ליזהל =

 ינופצה וקלחב קורפנאפ ר"ד לש .תועףה
 | ו מ עי לב

 תא יתרמא טעמכ ,יואו *

 ו ו
 = ךלש וא - ולש הרבחה תא ספותו לודגו
 וישכע .ךשפנ לע טלמנ התא רשאפ '
 ,הלופכ איה ךלש ןטניווטה לש המישמה

 תינניחה 05 תא 2 בייח אוהש ינפמ

 .םלועה לש =

 .יזבנה.ר"דה תא חצנלו -
 תכרעמהש םושמ ןסנ*ווטב טולשל לק" ₪"
 אל 0

 שי ודו שמתשמ התא יסיפב .

 ןפואב .הטושפו הלק התוי תויהל הלוכל

 ,הרוחא ,הֶמידק - םיגוויכל .תודוקפכ
 רוציל יחכ חוורה שקמבו - הלאמשו הָניִמ
 תוינשדחה תונוכתה תחא :תמיוסמ תוליעפ
 לוכי התאש הדבוע, איה ,הזה קחשמב
 לובי | יו ףלש ו יי די ל יי

 וא. יביטרופס ,יביסרגא ,ילמרונ!תויהל
 רי פו כ וי מי רוה
 כ יו רז יי ב ישי יד ו מ ב

 שב שמתשהל שי םג |

 ו

 ' " התאש .אדוול ךירצ התא ,לבנה קור ונאפ
 יהוז .חוורה לע: ץוחללו יביסרגאה בצמב
 .ךנא'ז לכל דחתוימב המכח תפסות
 ו ו רוחבל :גונעת והזו:',תואקתפרהה

 םיבצמהמ המכ ,תמיוסמ היעבל תשגל בצמ
 יקכב יביטרופס בצֶמ.ןמכ ,םיטושפ יד"

 לז

 5ךר ךרדבו ,הייעסו יוסי :ש ןיונע הז ללכ
 7 שב

 2 ,שומישב הזה ! תויהל .ךילע ןכל
 ש 1 4 :תרלקמה

 ל ד ;תיפוצ וארוובש יפכ
 ל םילוכי ביש םיצפח ןומה

| 

 התא םא ליגר בצמ וא ;תורוב ל מ ץופקל
 ב 0 2 'רבחל הָצּוה
 ,לשמל ,חק -  !תצק השורה
 .(/םאה חמוש :הומעל 2 4 ה
 7 -רינפ לע 7 רב . !פת
 4 ד ויהז'בצמ ו א ,אוש תוריהמב
 לוא הצרת ?ךנלא בל ומיש [- ;רובעל
 ו וע , 'םילא תויהל

 .- קמ :2 קי םב 07 : ָ

 ייל / ₪ - ₪ ,קחשמב ,םינוש.םיבצמב
 ףופואל תופס תויומד ה .רסמה = ה אלק :לקמש המישר.ךסמה לע

 1 ו
 .הלבטנ תרוצב ךסמ רצוי הז .811181-ה שקמ
 ו .תפסאש םיצפחה לכ םיצבושמ ובש
 וילע עיבצהל שו ,םיוסמ ץפחב שמתשהל
 ,בוט + / שיםא והא ,םאודמא ץהחללו
 ץפה התוא ישה תנאה לע ץןחלל
 תפמ - כותש םיצפחה .הלבטב
 םיסיטרכ ,רבעמ תודועת .,תומרגולוה

 קשנהו רמגנ יתלב םסק חוחכ וא הדוספרל
 4 ירו לי יי מ מ יב
 ;םיפסונ םייח - רבד לכ+.ךלש ערה ביריהמ
 ו ו כ ריר עניתי מ
 .םיבצמה לש םינושה םיכסמה לע ועיפוי
 עיגת םאש ךכ ,יטמוטוא אוה םהָּב שומישה
 קחשמה ,הרובע.חתפמ ךל שיו הרוגס תלדל

 ו
 הדימע ידי.לע עצבתמ ,חוכה תופסות וא
 לבז, לש המורע וא זגרא"/הדליש ,לומ
 םש שי םאה,קודבל ידכב זווורה לע הציחלו
 : - " .ןיינעמ והשמ

 התואב 'קווחב. םיעצבתמ םירובידה
 רבדל הצור התאש ימ/לאישג טושפ ,ךרד
 ליחתמ התאש עגהב:ןתוורה לע ץחלו ותיא
 לודג רחבמ עמשת התא;םירוציה םע רברל

 ,ילטיגיד רוביה ךל םיאיבמש םינקחש יי
 לש ןותחתה :וקלחב עיפוי טסקטה םגו

 המ לע םיזמריףל" :רנת* ןחו היצמרופנ בוא = לע הציז
 ללב וב :ךלש אבה . דעצה היז היש יוצרש
 ו איצוהל! ל ףא התא
 התא 'םא ,תחא תומדמ דחא היצמרופניא
 - תרוקיב יל שי ',ספוא .תינש .הילא-שגינ
 ומ אלש ,ןאפש .איהו תחא .תיִנוָנטק
 1 ו לש הקתפרהה יקחשמב
 סא +צ זפ.גאמ גוג

 כ ב
 ..:חא" ןאכ ןיא :תורכוה ינמיס םוש הארמ
 "אל ינאש ךל יתרמא רבכ ינא ,התא בוש הז
 8" ₪ "ןללה םידליה לע רבד םוס ערוי
 לע ח תרזוח טושפ תומדה ,הז גוסמ םירבד

 כ: ו שי ו רב מ ב
 \ יפכ ,לבא ,שדח והשמ ךל תרפסמ ,לזמ ךל
 4 .ןטנטק ןורסיח והז ,יתרמאש

 בגו א יציב | יי ייגנמ) ךירצ

 :בבותסמ ןסניווט ךיא בל םיש חבל קחשמ
 יתימא םרא ומכ קוידב תולעמ 360-ב
 .קירבמ ךפ לכ הז ;ךלהמ אוה דציכ הארו
 ,םש אצמנ התא וליאכ עמשנ לוקהו ,וואוו
 - תממהמ הקיפרגה ₪: .ןמאי אל ?ןוכנ
 תלת תוָיפהפי ןלוכ ןה ,תונומתב טבה
 איה - היצמינאהו ,5%6%-ב תוידמומ

 ןיב גוזימ והז .המישנ תרצוע טושפ
 ו

 אי | מ בב

 םיעטקב אישל עיגמ אוה .יטסילאיר
 .* יל יה יי מ רב = יב
 הלוחה ןסניווט לש והארמ :קחשמה
 ןוגגסה ,שגרמ טושפ ,המגוהל ,םי תלחמב
 :ץצונו ירוקמ ,ליגר יתלב 'אוה יפרגה

 ו
 םיבאפ ,רהוט תב ןמכ םיליגר תומוקמב
 שי ,ןכ .יביטקפא קפס אלל אוה תוירפסו
 יעטק רובע 200%[ לש בצמ םג ןאכ

]| 

 ?םתלאש דוע המט .םיבושחה תוברקתהה
 םיטקפא לש םלש םלוע ןאכ שי ,ןמומכ
 ו

 ךרדב רזומ לבא ,רזומ אוה .קחשמה
 םיחרוצ םיחרפה :הנימב תדחוימו תיתפרצ
 תקקחצמ 208 ,םהילע ךרוד תא רשאב

 ו ו
 לש ופוצרפל תלצלצמ הקישנ תתל"

 ,רומוהל רשקב .הלאכ םירבח == ןסנווזש 1-1
 לש תוקת ופרהב לשמל ומכ "חותפ" אל אוה

 םיאלמ םניא םירובידה וסת ב פה

 םע םר לוקב קחצת אלו הָיגולומכוחב \
 רב יג ג | ו
 שי הזלו - הקיחצמ:םגו המחו המיפקמ
 לש "תוינועגשה" תונוכתל רישי רשק
 ךרדמ רתוי שי תובורק םיתעל .קחשמה

 הזו תמיוסמ היעב ,םע דהומתהל"תחא
 ךשמב ךילע סאמיי אל קחשמהש חיטבמ
 קחשמ לש קירבמ בוליש והז נר ןמז
 המוד: הקתפרה קחשמ םע הלועפ
 לבותמה ,(ק6 יבשחמ לע ₪ז,ם\-ל
 חומ תוליעפמ .תודיח לש הבידנ תומכב
 ךל םישרמ !אל םלועלש םירגתא םולפ
 תפסונ תופז תדוקנ .ענכיהלו עקתיהל
 רשא םירוטלומיסה ינש םהיקחשמל
 גלשה תשלגמו קחשמב םיאצמנ
 דמימ םינתונהש ,וףפועמה רואזונידהו
 ןמז חקול םימעפל .קחשמה לכל ףסונ
 ,תומל ילבמ קחשמב םיוסמ בלש רובעל
 יבצמ תא רמוש יטמוטואה.קחשמה לבא
 תמיוסמ המר רשפאמו ,ךקש תומדקתהה
 .קחשמב םינופיס תחיקל לש

 אל תפרצ םע ונלש םיסחיח הוציקב
 ירבו ו נייד ב ג ור

 יו ב
 .יתפרצ תויהל הצרי דחא לפ ,הזה קחשמה

₪380] 



 ךבלרק יבוק :תאמ

 לע םיבכורש םישנא שי
 הלאכ שיו ,םיעונפוא
 םיבכור - םהילע םיסטש
 הביכרה םרובעש ,םיעבשומ

 ילכ רשאמ רתוי רגתא איה עונפואה לע
 שיבכ םע רדומתהל םיבהוא הלא .הרובחת
 דחפה תא שדחמ םעפ לכ שיגרהלו ,לתופמ
 דב ערנפוא לע הריהמ הביכרבש הנכסהו
 .והוחאמ תדמצנה הבוטחה הרוחבה תא וא)

 ייפורשיל ןנכות הינמונפוא קחשמה

 הסיט לע בשוח התא םא .םיעונפוא
 דעונ קחשמה ,עונפואה לע בשוח ו

 לש תויפרג תויומד בלשמ אוה .ךרו
 םייתימא ואדלו ימוליצ ,םיריהמ רמה
 םיילוק םיטקפאו םייתימא םישיבכ לש
 ךל תוארהל ידכ םיאבומה םייטסילאיר
 יפכ ,םיעונפוא יצורימ
 לע ןיידע וארנ אל םלועמש
 לע ףולחת התא .בשחמה ךסמ
 תוריהמ תוינופמ ינפ
 .רתוי דוע םיריהמ םיעונפומו

== 

 קין קייפ האנה ין

 ו ו + יי ל
4+ 

- 14 1 = 

 - ג רוע נלי

 .קחשמב חילצהל ידכ "םינמוזמ"ל
 ,קיפסמ הובג דוקינ וגישת םא
 תא ףיסוהל תוכזה תא לבקל ולכות
 ,הובגה דוקיגה תלבטל םכמש

 ךבלרק יבוק :תאמ

 שרח רוטלומיס אוה הדמרא קחשמה
 ו"
 לש םירוטלומיסה יבבוח ברקב ךכ לכ
 וחק טטתוזחחהתו|טזהה תרדס .ללחב הסיט
 ,ןכאו ,הלש לוקהו הנומתה תוכיאב העודי
 ותוכיאב לפונ וניא שדחה קחשמה

 ו ו יב ב
 ו ו

 שדח רוטלומיס אלא ,60 תת טז
1 

 .ישילשה קלחה אצייש דע םייפנכה
 תוברתה לש הזכרמ :רופיסה ירהו

 תיסקלג זכרמב םקוממ תי'טארליקה
 :הז הפיא .בלחה ליבש לש לוציפ ,ןוירוא
 הסיט לש יצחו הנש ירחא ךרעב ?אצוי
 .תכלה .בכוכבש תישונאה תוברתה זכרממ
 .תיגולונכט וחתיפ םי'טארליקה .ץרא
 .םתוא השמישש ,דואמ תמכחותמ הפועת
 0 :תומלוע שוביכל החלצהב
 :םינוס םע םינשה ךלהמב ושנפנש תורמל

 םאתהב ,יפסכ סרפ םג ולבקתו , 0 ו
 עיפוי םכמשש םימעפה רפסמל
 ולכות ףסכה תרזעב ,ל"נה הלבטב
 ,עוגפואל םיפסונ םירזיבא תונקל
 םיגימצו רפושמ עונמ :ןוגב

 ,סוט יכימנמ םיסוטממ קמחתת

 ,ןמש ימתכ ףוקעל הסנתו
 ףועל ךל םורגל םילוכיש
 .תוחורה לכל לולסמהמ
 :םר ןווגמ ךינפב ביצי קחשמה

 0 5 ו
 2 ב םע .םתשיגפל דע - הרידאה
 < /2634-ב היצרדפנוקה לש

 | חפש םייתנוב ודדייתה םדאה ינב

 :ףתוא וקתריש ,םירגתא לש
 ?ןפומ .תובר תועש ךשמב וילא
 תנמוימ העונתב שובח !ןיוצמ

 :ליעמ תא סוכר ,הדסקה תא
 לחתהו ךלש דפורמה רועה
 ...זגה תידי תא בבוסל

 ומצע ץורימב הקיפרגה
 ךא ,הלעמו הריבס המרב איה
 תונומת לש םבוליש אוה קחשמב הפיש המ
 ,לפונ התא רשאכ .וכלהמב ואדיו יעטקו
 קחשמה ,עונפואה םע ךפהתמ וא ,לשמל
 ובש ,ואדיו עטק ןרקומו היינשל רצענ
 קילחמ וא ךפהתמ עונפוא בכור םיארמ
 תא רוחבל שגינ התא רשאכ ,לולסמהמ
 ,ורושעה רחבמה ךותמו בכורהו עונפואה
 עונפואה לש םייתימא םימוליצ ךל םיארמ
 הז יכ הכינ ,רוציקב .תויווז ינימ לכמ
 ;תובר וב ועיקשהש קחשמ

 לש ןווגמ ,רומאכ ,עיצמ קחשמה
 רפסמ ,לולסמה תריחבב לחה - תויורשפא
 הלכו ,ולש ישוקה תוגרדו םיבוביסה
 ינאשכ ,בכורהו עונפואה גום תריחבב
 תינידנולבה הרוחבה תא ףידעמ תישיא
 ץורימ ןיב םתרחבש רחאל .הלש עונפואהו
 ליגר ץורימ ,(08ו6%8 ₪386) ריהמ
 הרשכהו ןומיא תופקה ללוכה ((02ה6 800)
 םכילע הבש ,(:הגחו קוסחפתווק) תופילאו

 יצורימ השימח לש הרדסב תורחתהל
 עונפואה תא רוחבל םכילע היהי ,תופילא
 השק היהת הריחבה) שקובמה לולסמהו
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 ו.םיניוצמ םיעונפואה לבש ןוויכמ ,דואמ
 םש :ץורימה טירפתל ועיגת ןכמ רחאל
 תומדקומ ,םינומיא ןיב רוחבל ושקבתת
 תלחתהו (הקנזהב גורידה תא ועבקישו
 ןמאתהל םכל ץילממ תישיא ינא .ץורימה
 דדומתהל וכרטצת םתאש ינפמ ,םדוק
 םיבכור השימח לומ חושקה ץורימב

 יעוציב תא ורפשיש ,םישרח
 םבייוכיס תא ולעיו עונפואה
 :.תפסכנה תופילאב תוכזל

 םע דחי ;ונקפע ןאכ דע
 .הירואיתבו םירודיסב ,קחשמה
 :יתימאה ןשקאה ליחתמ התע
 עמוש התא ,ליחתהל דמוע ץורימה
 תמרו ;םיעונמה תמהנ תא
 דמ .אישל העיגמ ךמדב ןילנרדאה

 ,םוראה ספל טא טא םרקתמ עונמה יבוביס
 ,זאו ...קינזמה רבעל תוכירדב טיבמ התאו
 ךילע .ךרדל אצוי התאו תואה ןתינ
 תדימב ענמיהלו םינושארל דומצ ראשיהל
 התא רבד לש ופוסב ,תונואתמ רשפאה
 ץורימה תא םייסל אל רהזיה קה .חילצת
 ןוטרייא יאליזרבה םיצוהימה גהנש ןמכ |

 הנם | :בשחמה ידי לע םיטלשנש ,םיסונמ = ;םייס הנס
 :עינהל וצרת םא - םכידיב ,ליגרכ ,ההירבה
 מאתהלו עיזהל וכרטצת ,ןושארה םוקמל

 < אוה עגרכ םפתושרל.דמועש המ לכ
 לבא - הברה אלו יעבטה ןורשכהו עונפואה
 םגרתל וכרטצת ותוא ,(שיש המ הז

 תכרעמ תושירד

 הלעמו 3860 :בשחמ

 םע חישק ןנוכ ,א.\ | 418 :ןורכיז
 םייונפ ו.

 256 םע 5ו!ץמא טה :ךסמ םיטרכ

 םיצבצ

 הלופכ תוריהמ :00-80א1

 50ווהח [356|3ז םאות :לוק םיטרכ

 | ו ב ו

 יו

 80 :הקיפרג

 80 :ףיכ

 80 :יללב

 !טלחהב ?ריחמה תא הווש

 ךןתוא- ו ג
 = מכ המצוע םהל הוהתש ידכ ,היצרדפנוקל
 = רוה ופרטצהש תויוברתה לכ ,םי'טארליקל
 " ףא ,היגולונכטה םוחתב בר עדי תולעב
 . ,ןהבש םכחותמהו ריכבה היה ישונאה עזגה

 -  תוחוכה ינש ןיב המחלמ לש התצירפ
 ל ודיש ינפמ ,ןמז לש הלאש קר התיה

60 

 7 ו
 אלו .ןכאו המחלמה ,המחלמל קר !ללכ ךרדבו
 " \תצרפ איה תויפיצל םאתהבו ,אובל הרחיא
 "החאל ,תירבה תמקה רחאל םישדוח רפסמ
 -םיבוקע .תוברק לש הנש םישולש טעמכ
 םייטארלוקה לש םדי יכ תעכ הארנ ,םדמ
 ןיב שאונה קבאמה לחהו ,הנוילעה לע
 דובכ .לומ םימחרה .תדימ ,היחל םדאה
 .םימחולה

 השק התיה םינשה ךרואל המחלמה
 ,םהיתבו םהייח תא ודביא םיברו הרמו
 םהירחא םיבר םישנא רועש יארוול בורקו
 לפ לע וא 'שפוחה חבזמ לע תומל' וכישמי

 ו ו וי ב
 ילכ לומו ,תושרח תולחמב םחלנ ומצע
 ךא ,םי'טארליקה לש םישדח קשנ
 ,תושדח תואצמה םג הררג המחלמה
 ךותמ .םיינלטק קשנ ילכו םיקזח םיעונמ
 תא ליבוהש ,םיסייטה עזג חמצ תושונאה
 םעו ארומ אלל ,דחפ אלל הדבכה הכרעמה
 תא םישועה ולא םה .חצנל ןוצר ןומה
 ,םוי-םוי ,תושונאה ןעמל המחלמה
 ךייתשהל דובכב תיכז התא .העש-העש
 הקבאמב תושונאה תא גיהנהלו הז עזגל

 15-ב | םחליה :חכרעמ 5 א %/

 ליחתהל לוכי התא םירבסהה לכ רחאל

 קחשמה גוס תא רוחבל ךירצ התא .קחשל "  ,םירופיש ר

 ב 7 עול ל
 ךי | = | : 2 -1

 וא ודדוב ןקחשו ביוא תוניפס לש םילג
 .(םדומ וא תשר ,לצופמ ךסמ) ךרבחב רזעיה

 תא רוקח :הדמרא - תא[גתה
 הנב ;תויסקלגה תאו םינושה םיבכוכה

 ל
 תויללחל לעפמ הנב ,םיבבוכה לע םינושה
 רותיאל שופיח תוחלשמ חלש .יצ םקהו

 ו ריי * ו
 מ יי - יי תה ₪ ו

 ומכ ןה קחשמה תורטמ .אלמה היגטרטסאה
 תורבטצמ ןאכ ךא ,הדמראה תורשפא לש
 | מ | יבמ ב יי
 :שארמ

 תפכהרעמ תושירח

 הלעמו 3860-40 :בשחמ

 ןנוכב םיישפוח הגמ 12 :ןורכיז
 הלעמו ןורכיז הגמ 4 ,חישקה

 04 :ךסמ םיטרכ
 רטסאלב דנואס םאות :לוק סיטרכ

 קיטסיו'ג וא רבכע :ץלמומ

 ןיינועמ התא םא .קחשמה ךרד תאו
 רוחבל ךל יאדכ ,וטנ ללה תוברקב
 ךל קשחתמ םא - בד ברקב וא הכרעמב
 .היגטרטסאה יקתשמל ץור רחא והשמ
 ןיינועמ התא דצ הזיאב רוחבל םג ךילע
 ו וא םדאה ינב ו
 ץמאמ עיקשהל ךילע .קחשמה .ליחתמ ןכמ
 ,ליגרכ ,לבא ןוחצינה תא גושהל ידכ בר
 רשפא ,םינומיא טעמ אלו ןוצר הבהרה םע

 .םייניעהמ יל וסוט ,הללאו
 . אש ₪5 8 6 ₪ )₪
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 ( ודנטנינ) 6 900,6כ

 זיוו תוריש :תאמ

 ווהצקה לע ץורימ) חזפסמ תומא
 לע ךתוא םשש קחשמ והז .לכה רמוא םשה
 תלעב ץורימ תינוכמב אצמנ התא .הצקה
 ףונ ךרד תרהוד איה רשאכ ,ליט לש עונמ
 הכחמ הנכס .היינש לכ הנתשמה ינוגבר
 קחשמ והז .לנלגה לש הזוזת לכב ךל
 יכסמ לע םיברל קפודה תא ץיפקהש
 אוה וישכע .תולודגה קחשמה תונוכמ
 ,ןפיב םייתיב היזיוולט יבסמ לע עיפוה
 תרבח ידי לע תרצוימה (:₪0%1-0 תסדגב
 קחשמה תכרעמ רובע ,0
 דבא אל .5סאצ לש קו. ד זוטא
 תגאוש ךלש תינוכמה - הרבעה ןמזב םולכ
 הטוסו םילודג םיינועבצ םיפונ לומ
 איה הקיפרגה .םיצע תושרוח לא םיגזגזב
 לש םיטרדנטסה יפלו תידמימ תלת
 אילפהל היושע איה ,םייתיבה םיקחשמה
 רשאכ ,םיננעה ןיב טאל דרוי ןוליס סוטמ =
 הרהנמהמ תאצוי תרהודה תינוכמה
 קחשמה םימעפלו ,בוהצ רואב .תראומה
 הקירבמ תינויזיוולט הקפהל רתוי המוד

 רשא ,"המלצמה" :תונוכמ קחשמל רשאמ
 ירחא תבקוע ,קוסמ לע תבכרומ וליאכ
 םימעפלו לולסמה לכ ךרואל תינוכמה
 טבמל ימדק טבממ יפוד לכ אלל תרבוע
 ,תצק ללותשהל םיצורש הלא .ירוחא
 דגנ עוטנלו תינוכמה תא בבוסל םילוכי
 לוק ,תאז השעת םא .העונתה ןוויכ
 ןוויכב ךלוה התא !ייה" :קעצי ילטיגיר
 .הז ומכ קחשמ דוע היה אל ."!ךופה

 תצק איה תונוכמה יקחשמ תיישעת
 ,טחמה הצק לע תוינפ :תוינוכמ ץורימ ומכ
 .םימוצע םירומיה .תוררחסמ תויריו תוילע

 15 לש תויתנש תוימלוע ללכ תוריכמב
 קוש םה בשחמ יקחשמ ,רלוד דראילימ
 והז לבא .עונלוקה תיישעתמ רתוי לודג
 הטלש םינש עברא ינפל - ךפכפה קסע
 ,המר דיב קושב א[אדמאשס תרבח
 5ש2םא ומפ םיקחשמ תרזעב

 אואה דר פסא'פ וא א( גאוס 58
 טיב 8-ה תנוכמ ?המ לבא .יווא6יזסס
 טיב 16-ה תנוכמב הפלחוה םהלש
 תלעב 580 תרבח לש אוטס ה אומה
 םג ןאכמו ,רתוי לודגה הבישחה חוכ
 תטלוש 504 .רתוי הבוטה הקיפרגה

 ןופצו הפוריא לש םיקוושב וישכע
 .תונתשהל :לוכי הז םג לבא ,הקירמא
 תונוכמ קושל 50 תרבח לש הסינכה
 הרבה דגנ תורחת השוריפ ,םיקחשמה
 ירצומ קווישב םידקת רסח ןויסינ תלעב
 .םייתיב הקינורטקלא

 .דחוימב םיחרופ אל םיקסעה םייתניב
 יקחשמ לש תוימלוע ללכה תוריכמה
 ,הנורחאה הנשב 25%-ב ודרי תונוכמה

 .העורג הנש דוע םהל הפצמ תויזחתה יפלו
 לומ תובצינ 5803-ו אואדטאשס

 לש ימלועה קושה ,תישאר - תויעב יתש
 טעמכ תויתיבה קחשמה תונוכמ תרמוח
 ב"הראב םיתבה ללכמ 40%-ב ךרעב :יוור
 רבעמ .קחשמ תונוכמ שי ,ןפיב 50%-בו
 עגופ ינפיה ןיה לש הובגה רעשה ,ךכל
 םיקחשמה ילימרתו ץוח יקוושל תוריכמב
 םירמוא ,ףסונב .תויונחב םימרענ
 ךכ לכ אל םיקחשמ הברהש ,ודנטנינב
 יתש .םירכמנ אלו קושב "םיעקתנ" םיבוט
 ךא ,דלומ גח תודיכמ לע 'תונוב' תורבחה
 ןהלש השדחה הרמוחהש דע ,השעמל
 עיצהל שדח רבד םוש ןהל ןיא ,עיגת
 יביסאמ םוסרפב האצי ודנטנינ .תוחוקלל
 םהלש שדחה  קחשמה י'לש
 וארו טסטאצאצ םסאאמצ אסאס
 תא תפחוד הגסש ןמזב ,והז ןויליגב הבתכ
 שמתשמל הנקמה קשממ ,"00%1₪"ה
 .תיפרג המצוע תצק דוע

 קחשמה תונוכמ דיתע לע ברקה הנשה
 תונוכמ לש תוריכמהשכ ,יניצְר ברק היהי
 16-ה ןדיע ףוס תא תולמסמ סטיב 32-ה
 ,ןבומכ ,שי טיב 32-ה תונוכמל .טיב

 כ < :ּפאס *
 ןהיתויחא לש וזמ הלופכ הבישח תוריהמ
 קחשל םינקחשל רשפאמש רבד ,תונקזה
 .רתוי םימכחותמו םיריהמ םיקחשמ
 ;3ו20-ה התיה הז תונוכמ רודב הנושארה

 ךופהל הנממ ענמ הובגה הריחמ לבא
 ליחתמ ברקה הדש וישכע .תירלופופל
 לש ןתעפוה םע ,ףופצ רתויו רתוי תויהל
 50%צ תיבל ץאצדאךוסא-ה
 רשפא יא .ייקוא .הגס תיבל 54118 א-הו
 ,טיב 32-ל טיב 16-ה תונוכמ ןיב תוושהל
 אל תורחתה לבא ,רתוי הברה תוקזחה
 קוושל תקבאנ 1.481 תרבח - ןאכ תרמגנ
 הלש טיב 64-ה תנוכמ ,1הסש ₪ תא
 תכרעמ לע הנשה זירכת ודנטנינ תרבחו
 ווא ג 64 םשב המצוע תבר

 תונוכמ תיישעתש ןמזב .תורצ דוע שיו
 ,רבעמה תפוקתב תקנאנו תקבאנ קחשמה
 םיירלופופ םיכפוה םיישיאה םיבשחמה
 םיבר םינקחש .םיקחשמל סיסבכ רירחהל
 ילעב - אוצ 51 ומכ ₪6 יקחשמל םיפחסנ
 לוקו ההובג היצולוזר ,תירותסמ הקיפרג
 םירמוא םיבר עוצקמ ישנאו - הלועמ
 תטישב תשר יקחשמל ךייש דיתעהש

 וא םילבכ תותשר ךרד ,"םלשו-קחש"ה
 ןיב תברקתמה תורחתה .ןופלטה ךרד
 הפירשל המוד םיקחשמה 'תומרופטלפי'
 תורבח המכ הריאשמ רשא ,רעיב תיארפ

 .תולובחו תופורש תורחאו תודמוע תוקזח
 ,יל ושרת םא ,תיגולוכיספ הניחבמ

 הנוש והשמ ,שדח והשמ םישפחמ םישנא

 היווחה .םהלש תמדוקה היווחהמ ירמגל
 קושה תא חותפל הלוכי לשמל ,50%% לש
 םאו .םישנלו רתוי םירגובמ םינקחשל
 ודנטנינל ,הבישח לש עטקב רבכ ונחנא
 ןמזב .ירמגל תונוש תויפוסוליפ שי הגסלו
 תויגולונכט ירחא תפרדור הגסש
 הביצמש תויונמדזההו 600-אסא1-ה

 רתוי-תינרמש הניה ודנסנינ ,הידמיטלומה

 םיקסעהמ םיחוור 'בולחל' הפידעמו
 תטלקה יקחשמ ידי לע ,הלש םיססובמה
 הברה תטלק לש הרוציי ריחמו םירקיה
 ודנטנינ ₪ לש ורוציי ריחממ הובג רתוי
 ידמ םייֶטיא ויה הישנאש ךכל תערומ
 תמלעתמ איהו ,הגס לש רגתאל םתבוגתב
 תרמהמו ,טיב 32-ה תייגולונכטמ ןיטולחל
 לע ססובמה 1.784 64-ה רישכמ לע
 הנוכמה םאה איה הלאשה .תוטלק

 .ּפאס * ג
 20%-כ וא 80%-כ סופתת תידיתעה
 ודנטנינ לש הקלחש םיאבנמה שי ?קושהמ
 תואבה םינשה שולשב דרי ימלועה קושב
 .7-25% 75%-מ

 ינוסו הגס לש םיכמסומ םישנא
 םילוז ויהי םהלש םיקחשמהש םיחיטבמ
 לע םירמהמ םה .תוטלקהמ רתוי
 תא הליבגמ תטלקהש ינפמ 60-א00א1-ה
 ןכלו ,ןוסחאל תנתינה היצמרופניאה תומכ
 היילעהש םג המ - תויתריציה תא םג
 תא הליבגמ תוטלקה לש רוצייה תולעב
 ןבצעמ הז חותינ ,קושהו תורבחה תחימצ
 יקסעש םירמוא םה ,ודנטנינ ישנא תא
 יתש יכו ךבוסמ ןיינע םה םיקחשמה
 תוניבמ אל ,ינוסו הגס ,תודבוכמה תורבחה
 = קושה לש יסיסבה ןורקעב תועגופ ןהש
 .הנכותה לש הכרעמ תומלעתמ ,קויד םשל
 ";םישוע םה המ םיניבמ אלו םישפיט םה*
 איה בשחנש המ" ,ודנטנינב םירמוא

 ".תומכה אלו תוביאה
 תורכומ ינוס םג וישכעו ודנטנינ ,הגס

 ידכב תאיצמ ריחמב ןהלש הרמוחה תא
 ןה ךכ רחא .תוחוקל םיסב ןהל תונבל

 - הנכות תוריכמב ןהיחוור תא תופרוג

 .ןמצעב תורציימ ןה הבור תא רשא
 ןהיחוורב ירא קלח שי הנכותה תוריכמל
 - ודנטנינ לש הרקמב - ודנטנינו הגס לש
 אל הנכות תורציימה תוהבח לבא ,%
 דע רישכמל םיקחשמ רצייל תוסונ
 .הלאכ םירישכמ ןוילימ ךרעב ורכמייש
 ןרציה ,'תואספוק' ןוילימ רוכמל ידכב
 זרזי רשא תוחפל דחא טהול קחשמל קוקז
 .דעונ אוה הילאש הנוכמה תוריכמ תא
 איה הזכ דחא רוחבל רתויב הבוטה ךרדה
 םיקחשמה תונוכמב טיהל אוצמל
 ,תויתיב תונוכמל וריבעהלו ,תודקראבש
 .₪ופסמ ג(טא םע התשע ינוסש יפכ

 ,אוה הגסו ינופ ינפב רמועה דוכלמה
 םיקחשמ קתשל הצור ןהמ תחא לכש
 אל תחא ףא לבא ,רתוי םימכחותמו םילודג
 םירזשכמה .רתוי םרובע םלשל הנכומ
 לבא ,םירקי תצק ויהי ןהלש םישדחה
 - ב"הראב דחוימב וחילצי הארנכ ןהיתש

 ףא ,רתוי םיבוט םיקחשמ שי הגסל
 ,הגס לש הזמ רתוי בוט ינוס לש רישכמה
 עגרב קושה תא עזעזל תלגוסמ םג ינוסו
 הגס ל"כנמ ,ודרי הלש ההמוחה יריחמש

 תרבח איה הגס ,ךכל רבעמש רמוא ב"הראב
 םיאור אל םהו ודנטנינמ הקזח רתוי הברה
 ,לכה תורמל .הרחתמ ודנטנינב רתוי
 תדדומתמה וםייתניב| תראשנ ודנטנינ
 ןפיב קושהמ 90%-כ הל שי .חטשב הקזחה
 ודנטנינ::דואמ םינמאג םש תוחוקלהו
 הרכמ איה - יתימא בהז הרכמ םש האצמ
 םיקחשמה לש םיקתוע ינוילימ תורשע
 וליפאשכ ,רתויב םיהובגה םיריחמב הלש

 לכל 40%. וחיוורה םה לוסיח תוריכמב

 םילוכי הלאה "תוכלמה ייה" .קחשמ
 תא הדביא ןדנטנינ ,בורקב רמגיהל
 .םיחוורב הלודג הדירי הל הפצמו הפונתה

 לע תובר םירברמ היישעתה ישנא
 קחשמה ירישכמ תא ךופהל תורשפאה
 םיבשויה םילבכה ירישכמ ומכ - םיפוסמל
 הז .םיבר םיתבב תויזיוולטה לע וישכע
 רוקממ םיקחשמ "רוכשל" םישנאל רשפאי
 ודנטנינ התנב םינש המכ ינפל .יזכרמ דחא
 רמהל וליפא היה ןתינ הב ,ןפיב וזכ תשר
 ודנטנינ רישכמ ךרד םיסוס יצורימ לע
 לש הרכשהל הבסהל תולקב תנתינ וז תשר
 שיא 200,000 ,ועדתש קר .קחשמ גוס לכ
 ,תעכ וזנ תשרב םישמתשמ

 לע תכמוס ,יתרמא- רבכש יפכ ,הגס
 ץורע' תא קוושל\הצור איה .הידמיטלומה
 רובע ,ב"הראב םילבכ תונחת:12-ב 'הגסה

 .תיבב הנס רישכמ םהל שיש תוחוקל
 םהל רשפאמה שדח קשממ ולבקי תוחוקלה
 םגו םינשי םיקחשמ ןומהב קחשל
 תכרעמה .הגס לש :םישדחה םיקחשמב
 דבלב יקוויש רקחמ תורטמל עגרפ:תדעוימ
 תוירלופופה לע ערימ תלבקל יעצמאב -

 תא תיסינ םא .םישדח םיקחשמ לש
 לוכי התא ,ךיניעב ןח אצומ אוהו קחשמה
 הגסב .ותוא תונקלו הבורקה תונחל תכלל
 לש שדח גוס םיכשומ םילבכהש םירמוא
 םישנל ,םילבכה תרזעב .םישנ - םינקחש
 אל דחא ףא רשאכ קחשל תונמדזה שי
 אמאו רפס תיבב םידליה - הביבסב אצמנ
 ...ואדיו יקחשמב התאנהל תקחשמ

 ,ריתעב םיקחשמב וקחשי תוהמא םא

 לע םג תאז ושעי ןהש םיבשוח םישנא המכ
 וא הגס ירישכמ לע אל - םידיינ םיבשחמ
 טושפ םייתיבה םיבשחמה קוש ,ודנטניג
 יננוכ ןוילימ 3 תוביבסב - םיקחשל אירממ
 ;הבורקה הנשב ב"הראב ורכמיי 60-תאכאו

 תונוכמ תוחתפמ תולודג םיבשחמ תורבח
 רבד לש ופוסב רשא ,בשחמ לע תוססובמה
 ירישכמ ,םיקחשמ תונוכמ תא ופילחי
 תבשוח א₪6 תרבח ;תויזיוולטו ואירטס
 טיב 32 לעב םיקחשמ רושכמ איצוהל
 ירלופופה ,הלש בשחמל רשוקמ היהיש
 .דועו ,ןפיב רתויב

 תושפחמו בל הזל ומש ינוסו הגס
 יקחשמ קושב םג לגר תכירד ןמצעל

 שוטנל הנווכ םוש ןהל ןיאש תורמל ,/6-ה
 קוושל תכלוה הגס ,ןהלש םירישכמה תא
 ,6-ה קושב 60-ת0או יגתומ 12 ךרעב
 םינוילימ הלוע 60 קחשמ חתפלש ינפמ
 .היצמאמל תמלוה הרומת לבקל הצור איהו
 תרציימ אל ,ןוכנ םתשחינ ,ודנטנינ קר
 .םיבשחמל הנכות ירצומ

 םוקמ היהי דיתעבש םיבשוח ודנטנינב

 המכב .קחשמה תונוכמל םגו םיבשחמל םג

 םיגוסה ינש תא וקיזחי ,םינעוט םה ,םיתב

 .תיבה .ןולסב קחשמ רישבמו דרשמב 76 -
 היצמרופניאבו תוסחי ןטק ךסמ שי בשחמל

 רבודמ רשאכ לבא ,ןורתי ול שי :ילוא
 ןיא ,םיסקלפר ידיערמו םיריהמ םיקחשמב
 ₪60-אאז-ה לש קושהש םג המ ,ווכיס ול
 דעוימ לבא ,בוטס קוש אוה םיבשחמל
 הרבח םהל ןיאש רתוי םירגובמ ה'רבחל
 םינעוט תוחפל ךכ ואו ברעב ישיש םויל
 6₪0-ה תא םיבהוא םלוכ .(םידגנתמה
 .היגולונכטה תגספ יהוז יכ ולא םימיב

 ףאל הכחמ אל היגולונכטהש איה הדוקנה
 קר קחשמה תונוכמ תומחלמ ,דחא
 .תוליחתמ

 621 ושכ



 סלדיא דוד :תאמ

 שי ₪ש11.ק₪00 תרבח
 :תפתושמ תחא הרטמ

 ו ו ו כ ם ת יתיה
 יקחשמו רתויב קזחה םיהולאה ךתויה
 לטרקה ,(ע(כש1 1.0118 2-ו 5

 פדא סו6 דת קחשמ) רתויב רזכאה
 -ץסוםמ) רתויב חלוממה לרנגה
 קראפ לש ותיינב ידי לע וא (אוסאסמה
 רתויב הלצומה םיעושעפשטה
 א0[0 קחשמה .(1מאומ ץגחא)
 .הז ןויערל ידוסי ןפואב םיאתמ 6 ד
 הליל ףלא ןונגסב םלוע לע ססובמ קחשמה
 ,תויגמ תויגרנאבו תוחוכב רישע ,הלילו
 ,הוולש לש םינש המכ ירחא .א14% םשב
 עצבה תוואת ללגב תממושל הכפה המדאה

 קר אל רשא ,הילע םיבשויה םימסוק לש |[
 ונמיז םג אלא ,חוכהמ המדאה תא ונקור
 היה ןתינש רתויב תומויאה תוצלפמה תא
 לכ לע רבגתהל םהל ורזעיש ידכ ,אוצמל
 אל .טלחומה ןוטלשל םקבאמב םירחתמה
 תרשל סאמנ תוצלפמלש דע בר ןמז רבע
 ולפנתה ןהו ןהלש םיחפונמה םימסוקה תא |
 ו ים מ יפי שכבו
 ,רבד לש ופוסב .הביבסב םיבשותה לכ
 ןגלבה לכל לובג שיש טילחה דחא םסוק
 םסק ןיכה אוה ,ולש ךינחה לש ותרזעבו
 .ויבירי לכ תא דימשהל ידכב המדא תדיער

 לש םיקחשמה לכל

 ויתוחוכ תא ןוכנ ךירעה אל אוה ולזמ עורל
 ותומ ירחא .ןכמ רחאל האבש האושב תמו

 ידכ ,ולש ךינחה תא תוחפל ריאשה אוה
 .םלועל דובאה ןוזיאה תא ריזחהל

 וכינח אוה התא ,שחנל תחלצהש יפכ

 רו יו מש ב יי ימי
 תחא לכו ,םייא תוכלממ 50-ל םלועה תא
 ,םינוקרד לש םתטילש תחת תאצמנ ןהמ

 תו ליים יו | ירצו ו יי מ יו מ
 איה ךילע תלטומה המישמה .תוליעגמ
 הדמשה ידי לע תוכלממה לכ תא דחאל
 תונוחצינ ידי לעו ,תוצלפמה ןתוא לכ לש
 תא תחקל םיסנמה םימסוק םתוא לע
 רו ו ו ו
 הירחא הריאשמו תצצופתמ איה ,תצלפמה

1 
 רש ב ב יי
 יי רב מ ו ה מג

 לש םיקחשמל ינייפוא רבד ,יתרמאש
 לש ןונגסה םלוא ,1.1.800₪)80 תרבח
 .תיטמרד הרוצב הנוש אוג סזס הק
 ץסש חת אוסאס אא ,,58

 יש ב
 א16]406 קחשמב לבא ,ירטמוזיא
 ידמימ תלת םלועב ףע התא 6 ץם]
 לע ףחרמ התא רשאכ ,אילפהל יושע

 ים
 שי 11 .1.תאכ לש םימדוקה םיקחשמב
 רו יב יז מנ ה ג יל
 קחשמ רתוי אוה אגסזנש סתקט]ז

 תוירי קחשמ' ,הצרת םא וא - הלועפ
 תירקיעה הרטמה .'םיבשוחש םישנאל
 ףוסאלו תוצלפמב תוריל :הטושפ
 ,טושפ ךכ לכ אל הז לעופב .םסק-ירודכ

 םסוק אל - ךינח ישוקב התאש ינפמ
 ו שי ב
 תי

 ךתוא קיזחהל ידכ הקיפסמ ישוקבש םסק
 תר ב

 | ו יי ימי 1
 ינפ לע םירזופמה םינקנק ךותב תולגל
 ראש הפיאו םה ןכיה אוצמל ידכב .עקרקה
 תא לעפה ,םיאצמנ םיליעומה םירבדה
 שקמ לע הציחל ידי לע יליעה טבמה תפמ
 לש םירותפכה ינש לע וא ,:7מא-ה
 תומודאה תודוקנה .תינמז וב רבכעה

 תו יהוה וו יד ,םימסקה ה

 ענמיה) תוצלפמה ןה ביבס תוצבורש
 םיוי יל םינ  ו  יימ>
 םסק-ירודכ ןה בהזה תודוקנ ,ושא-רודכ
 םיעבצב תודוקנהו ,םילעב םהל ןיאש
 םימסוק לש וא ךלש םסק-ירודכ ןה םירחא
 וירו ה יי

 רובעל ךילע םסקה תא ףוסאל ידכב
 ןקנקה תא תגדגדש עגרב .וילעמ הפיחרב
 .הלטהל ךלש אוה ,ךלש חיטשה תויציצ םע
 וי ובל ו יב גו יו ישי ו ו יש יי

 ₪ לרה יי וי יד ומ יי מו שור ו ה-

 םימסקה ינש לבא ,שאה-רודכ םסק והמ
 רשאכ .םיבושח תוחפ אל םירחאה
 תא תדבאמו תדמשומ תצלפמה
 תושעל לוכי אל התא ,הלש םסקה-ירודכ
 ית ו ימי

 םתוא רוגאלו ,ךל םיאתמה *םעט"ל
 תא תשמיחש עגרב ,ןכל .םוקמ והשזיאב
 תא תונבל ךילע ,וללה םימסקב ךמצע
 קחרה) בוט םוקמב רחב .ךלש הריטה
 לש םסקה תא לטה ,וםיב יוצר ,םירפכמ
 ,תידיימ תחא הריט ךל שי !הפוהו הריטה
 תמאב ,ךכ קוידב ,ןכ .םינולבב האלמ
 ו ל יי
 םהש ינפמ םיבושח דואמ ,דואמ םינולבה
 םירזוחו ,םסק-ירודכ תא תחקל םיעינמ

 הריטב חוטב םוקמב םתוא ןסחאל ידכב
 | .ךלש

 ףוסאל לכוי ךלש ןולבהש ינפל לבא
 ידי לע רודכה תא רימהל בייח התא ,ותוא
 לש ועבצ יתלחתהה בצמב :תולעבה םסק
 ךל ןיא הזכ בצמבו ,בהז אוה םסקה-רודכ
 וילע ליטמ התאש ירחא .ונממ תלעות םוש
 ועבצ תא הנשמ אוה ,תולעבה םסק תא

 אוב .קחשמ התא ותוא םסוקה לש עבצל
 בייח התא .ףסכ עבצ אוהש ,לשמל ,ריגנ
 םידומח בהז-ירודכ ךופהלו ףועל
 רו ו רב
 .םתוא תחקלו אובל

 לככ ,יגמ חוכ איה א[. א\\\-ש רחאמ
 רתוי ליטהל לכות הנממ רתוי ךל היהיש
 תומכ ףוסאל ךילע ,ךכל ףסונב .םימסק
 לש לקשמה יווישש ידכ ,הנממ תמיוסמ
 לוכי התא ,זא קרו ,זא .םקושי הכלממה
 זא ,ולאכ 50 שי) האבה הכלממל רובעל

 .וזוזל ליחתת
 ךכ ,םסק-ירודכב קיזחהל ןתינש יפכ

 םירגש םישנאבו םינבמב טולשל ןתינ םג
 לע ,לשמל ,טלוש התאש עגרב .םכותב
 .וילעמ עיפומ ךלש עבצב לגד ,להוא

 ל ה ג יב
 "יב יי ו

 הז .םהלש םסקה-ירודכ תא תחקלו ,וכותב
 והז תיגטרטסא הניחבמ לבא ,יפייב יר
 שיו םישנא ינש םירג להואב - עורג ךלהמ
 םא .דלי םהל היהי הנש לבבש יוכיס
 רשע יפ ךל ויהי להואב טולשת
 המו ,םתוא גורהת םא רשאמ םסק-ירודכ

 חוכל תידיימ השיג שי ,רתוי בושחש

 ןולבל תוכחל ךירצ אל התאש ינפמ ,םהלש
 .ותוא חקייו אוביש

 תועמשמה תא תספתשבכ ,וישכע ,בוט

 התוא גישמ התא דציכ ,א(גא4-ה לש
 המ לע רבדנ אוב ,הילע רמוש התא ןכיהו
 ןושארה קחשמב קחשמה לא ךתוא ךשומש
 קסע הז ךלש ןוחיטשב טולשל .הסיטה -
 ותוא םיזיזמ םינוויכה ישקמ .לק יד
 רבכעהו הלאמשו הנימי ,הרוחא ,המידק
 התא םאה ,רמולכ) ולש תויווזב לפטמ
 סט וא הטמל ללוצ ,םיננעל ספטמ
 . שומישל לגרתהל ןמז חקול .ועופישב
 ,הז לע טלתשתש עגרב לבא ,םיידיה יתשב
 אלש תורמל) םיפי יד םיכלהמ עצבל לכות
 .וחתיטשהמ לופית יכ - האלול עצבל לכות
 תפסונ םעפ .עגשמ ףונ שי הלעמל םש
 םוו ו קאסה לש יפרגה תווצה עציב
 םילג שי םונייקואל - תניוצמ הדובע
 םימה ,לפרעב םימלענ םירהה ,םייתימא

 שי םימשב ,;רואה תא הרזחב םינירקמ

 ו יי יי יקי

 קלח ץורי קחשמהש ידכב ץאדזטאו
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 ה ו ו

 תלתב ותוא קחשל וליפא
 תרזעב יתימא דמימ

 .םידחוימ םייפקשמ
 ןמז ידמ רתוי זבזבת םאש איה היעבה

 בלשב .גרהית התא ,ףונב תוננובתהב
 לע תולד תוצלפמ המכ אצמת ןושארה
 גורהל אוה תושעל ךילעש המ לכ :עקרקה
 ,רדסב .התיבה רוזחל רשפאו םיעלות המכ
 ךילע תוקרויש תויקנע םיעלות ןה זא
 תרזעב ןהב תעגפש ירחא לבא ,שא-ירודכ
 .תורגפתמ דיימ ןה שא-ירודכ המכ
 לקתית התא רתוי םימדקתמה םיבלשב
 מ ד =
 ךתוא תוצקוע רשא תויקנע םירובד לש
 םינבא ךילא םיקרוזש םילורט ,תוומל
 ןח שת יי יל יג ב = וו
 .םירחא םימסוק - לכמ עורגהו םינוקרד

 טלוש בשחמה דיחי ןקחש לש בצמב
 יב ו "ב |
 .תשרב קחשמ התא םא םיישונא םיבירי
 ו ו רם ומ
 ו "מ יב ו" לבא היוו יי איה!>

 ףוסאל ףאוש התא .ךרובע תוער תושדח
 המ קוידב הז ,ספואו /14-ה לכ תא
 תומחלמל איבמ ללכ ךרדב הז .םיצור םהש
 .א[ א-ה לע

 ףוסאל לכות רתוי םימדקתמ םיבלשב
 ו ו ו ו יויו צי והו>=

 ה ו ו דו מ ו תל 4

 תמ רחא םסוק םא ךכל ףסונב ,הלחתה
 וירחא ריאשמ אוה (רצק ןמזל וליפאו
 הכזת ,תולעב םסק הילע ליטת םאש הייווג
 .הלש םימסקהו חוכה לכב

 םצעב לוכי א/גס]6 62ץ8] זא

 ג ב מ ו י-ם = ו 1 תונמ

 התא ;קשנכ הריטה םסקב שמתשהל לוכי
 לש התצה ידי לע רעיה תא ריעבהל לוכי

 ד יג ומ ילו תנו
 לוכי התא :וכותב אצמנש ימב עוגפל
 אבצ חולשל לוכי התא ;ריווא תוברק עצבל
 לש ותריט תא סורהל ידכב םידלש לש
 תנבה לבא ,דוע הזב ךישמהל רשפא .ןכשה
 וע ב גרו מי

 ו ית 1 ב מ ה
 לש ןונש טנמלא ,תחמשמ תוליעפ
 םאה .תינוגסס הקיפרגו היגטרטסא
 ה ב ב ו 1
 הממ דואמ הנוש או[ סאתקםז
 תרחא הרבח ואו םשו..קאסס תרבחש

 ה ב
 תואצוהה לש תויקחשמהו תוכיאה
 והשמ ורצי םה בוש .םהלש תומדוקה
 .קירבמ אוה בוש .ירוקמ תמאב
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 הנק יכ רפסמ םילשורימ רנטש ןתנוי
 הסנמ אוהש םעפ לכב .רוטילקתב קחשמ
 :התעדוהה תלבקתמ ותוא ליעפהל
 101: סו הצע שהוחק ודרש [)
 ?סוריו והז םאה -

 ידכ ךתלאש תא לצנל יל השרה .ינוי אל
 ןיא :םיסוריו ןיינעב הבושח הדוקנ ריהבהל
 ךותל "לתשיהל" תורשפא לכ םיסוריוול
 ןוויכ ,תוינכות קיבדהלו םירוטילקת
 ןיאו ימעפ דח ןפואב רצוימ ליגר רוטילקתש
 עדימ וילע בותכל וא טילקהל תורשפא
 הקבדהה תנוכת םש לע) סוריו .ףסונ
 בשחמ תינכות לכה ךסב וניה ,(ולש הליעגמה
 ,הקוסעתו ןופצמ רסח םדא ידי לע הבתכנש
 םיליעפמ רשאכ .בשחמה ןורכיזל תנעטנה
 לע הילא רבחתמ סוריווה ,יהשלכ תינכות
 .תינכותה ץבוק לש "שדחמ הביתכ" ידי

 "קיבדה"לו רחא ןוטילקתל רובעל ידכ
 ותוא לע הביתכ תורשפא תויהל תבייח ,ותוא
 לא "קבדיי" טוריווהש ידכ - ןוטילקת
 .השדחה תינכותה

 ןיאש איה ךבשחמ לש העדוהה שוריפ
 וא ,דוטילקתהמ םינותנ אורקל תורשפא
 איה ךלש היעבה .הלועפל ןכומ וניא ןנוכהש
 הלקת וא רוטילקתב יזיפ םגפ הארנכ
 היעבה םא .ךלש ₪6₪-ה ןנוכ לש רביירדב

 6% - 3)כ

 הסנ ,תורחא 62 תונכות םע םג תמייק
 ןנוכ לש הנקתהה תנכות תא בוש ליעפהל
 .רוטילקתה

 קוידב המ לאוש רואמ בשוממ סחנפ ויז
 לש תואואו \ א: א-ה תינכות השוע
 ןורכיזמ הדירומ איה וב בצמ שי םאה 5%
 ?וריזחהל ןתינ ךיא ,ןכ םא דבשחמה

 .וסמ גוסמ חישק ןנוכ ול שי ,ןכ ומכ
 םגד ךירצ אוה ,0ש-א0או הנקישכ םאה
 וטט

 תינכותה .םולש ביבהה ויז
 הלבגמ ןורתפב רוזעל הדעונ אואה א
 איהו ,םוכפ הלעפהה תכרעמ לש הרומח
 בושח ךכ לכ אל .בשחמה לש ןורכיזה לוצינ
 המכ אלא ,ךלש בשחמל שי ללוכ ןורכיז המכ
 - יסיסבה ןורכיזה ךותמ שי יונפ ןורכיז
 דחוימבו 05 תוינכות .םינושארה 0%
 יונפ יסיטב ןורכיז תושרוד ,בשחמ יקחשמ
 ןורכיזה 1א1 לעמ) ףסונה ןוילעה ןורכיזה .בר
 ,והקיפרג ןוגכו עדימ ןוסחאל דעונ (ןושארה
 ןוויכ\ רתוי רהמ לועפל הנכותל רשפאמה
 ןנוכהמ אלו ןורכיזה ןמ ןעסנ עדימהש
 המצע תינכותה ךא ,והברהב יטיאה חישקה
 שמתשהל הכירצש 0% וא ₪6₪-ה ץבוק -
 ןורכיזה ךותמ תלעופ - הובגה ןורכיזב
 .יסיסבה

 600%א-כל םיקוקז םישדח םיקחשמ
 הפיסוה ,6 הסרג 005-מ .יונפ יסיסב ןורביז
 ,אומאואו הא אא המשש תינכות טפוסורקימ

 םינושה הלעפהה תכרעמ יצבוק תא תנעוטה
 ןנוכ ,רבכעה לש וז ןוגכ) תורישה תוינכותו
 ךרדב םינעטנה - (לוקה סיטרכ ,רוטילקתה
 ןורכיזה ךות לא - יסיסבה ןורכיזל ללב
 ןורכיזב בושח םוקמ הנפמ ךכבו ,הובגה
 ךתושרב שי םא ,הזכ יעצמא אלל ,יסיסבה
 560%-כ קר ךל ויהי ,רבכעו לוק סיטרב
 8א| ךל שי םא וליפא ,יונפ יסיסב ןורכיז
 ,ללוב ןורכיז

 ינש םנשי אותאוא[גא₪ח-ל ,בגא

 םיבוטה ,תורחא תורבח תרצותמ םירחתמ
 0א.א :םינש רבכ םימייקו הברהב
 שומישב ילצא תאצמנ הנורחאה .(כמא!א1-ו
 אלפנ תדבוע הנורחאה התסרגו םינש רבכ
 יצבוק םינועט ילש בשחמב .קחשמ לכ םע
 ןנוב ,לוקה םיטרכ לש (םירביירד) ןקתהה
 ןורכיז תונכוש תוינכות רפסמ ,דוטילקתה
 תודוה יונפ 630% ןיירע יל שיו יתבתכש
 .(0א1א1-ל

 ינש אצמת ,תינורקע :היינשה ךתלאשל
 ןנוכ .רקב אללו רקב םע - ₪2 יננוכ יגוס
 רשק לכ אלל בשחמה ךותל רבחתמ רקב םע
 איה היעבה .וב םינקתומה םירחאה םירזיבאל
 לש תובותכ תושגנתה תרצונ תובר םימעפש
 ;אוטווג 1/0 ןוגכ םינוש םיסיטרכ םע רקבה
 ןתינ .םדומ םע וליפאו קיטסיו'ג ,לוק סיטרכ
 םינבצעמו םיבר תונויסינ ידי לע תאז רותפל
 רוציקב - םיסיטרכה לש תובותכה תפלחהב
 .ןטק אל חומ לובלב

 יאדכ ,[מ₪ חישק ןנוכ ךל שיש ןוויכ
 ופמ גוסמ 6-א0א1 ןנוכ שוכרל דואמ
 חישקה ןנוכה רקבש אוה ןויערה .ורקב אללו
 שמשמ ,וכ-ו 6: םיננוכ ינשב ךומתל לוכיה)
 לכ ןיא וז ךרדב .00-אסאו-ה רקבכ םג
 יצורע וא 18ָכ ,תובותכ תויושגנתה לש היעב
 5 ךראיי הנקתהה ךילהת לכו םייונפ אז
 םיחישק םיננוכ ינש ךל שי םא ,בגא .תוקד
 ןנוכ שוכרל ץלאיתו ךכמ תונהיל לכות אל
 .דרפנ רקב םע כ-01

 6 לאוש הנויצ-סנמ יקציניפלוק ימס
 הרושק תמאב תחא קר ןכותמ ,תולאש
 לש השדחה תכרעמהש תרפיס :הז רודמל
 ןויליגבו 64 ארטלוא ארקת טיב 64 ודנטנינ
 והמ .ץעס]שש| ₪681[ לע םתבתכ רחא
 ?ןוכנה םשה

 64-ה תכרעמ הניה 1!!! 64 ,ימס ,ימס

 תאצמנ ןיידעש ודנטנינ לש השרחה טיב
 תכרעמ הניה [זסןטטו ₪61ווצ .חותיפב
 ,ודנטנינ לש רתוי הלוז סיב 32 קחשמ
 .המורמ תואיצמ יפקשמ תרזעב לעפתש
 - הנכומ היהתשכ - ()|וזג 64-ה תכרעמל

 תואיצמ תדסק ףיסוהל תורשפא היהת
 .המודמ

 זיוו רדד :תאמ

 ןבומ אל הידמיטלומ גשומהש יל הארנ
 ןמזה עיגהו ,ונתיאמ םיברל םויה דע

 דיתע תא ריבסהלו ןגאלבב רדס תושעל
 .םויכ הארנ אוהש יפכ םירוטילקתה יננוכ

 ראתל דעונש חנומ וניה הידמיטלומ
 תינמז וב תושחרתמה תונוש תויוליעפ
 רשקהב .לוקו העונת ,הנומתל תודושקהו
 וב שי ןהב תונכותב רבודמ - בשחמל
 .והארנ הז ךכ תוחפלו לוקו היצמינא תינמז

 רשא הידמיסלומה ןקת וניה או[
 תושירד תא עבקו ,טפוטורקימ ידי לע רצונ
 קוקז הל הנכותהו הרמוחה
 תונכות ליעפהל ידכ שמתשמה
 רתוי ןכדועמה ןקתה .הידמיטלומ
 ךרוצ שי יכ עבוק - אוע01 -
 ,/ובה גצ ,תוחפל 38608 בשחמב
 ןנוכו לוק סיטרכ ,ןורכיז 4או
 שי הנכות תניחבמ .םירוטילקת
 .הלעמו \אומשטואפ 3.1-ב ךרוצ

 םיבר םיארוקש םשורה יל שי

 יננוכ תא ידמ רתוי םיכירעמ

 ןיא .ס₪-א0א רוטילקתה
 ינולונכט שודיח לכ רוטילקתב
 טילקתב רבודמ לכה ךסב .םיהדמ
 \[ ליכהל לגוסמה ,קיטסלפ יושע
 2 - םינותנ טייבהגמ 600-מ הלעמל
 ךא ,םויהל ןוכנ עדימ ןומה הז ,ןכא
 יושע ונממ רמוחהש ןוויכ
 רוטילקתה ,יטנגמ וניא רוטילקתה
 תורשפא ןיאו דבלב האירקל דעוימ
 םינותנ וילע טילקהל וא םושרל
 ,ומצע םירוטילקתה ןנוכ .םישדח
 לע תיגולונכט הניחבמ ססובמ
 םינש המכ רבכ םייקה ןנוכ ותוא
 .הקיסומ תעמשה ךרוצל תובוט

 םינושארה רוטילקתה יננוכ
 לש הטושפ הבסה ויהש ,בשחמל
 יננוכ ויה ,הקיטומל רוטילקת ןנוכ
 .5וחק|6 5ק660 הדיחי תוריהמ
 ויה ולא םיננוכש ,רבד לש ושוריפ
 םינותנ 150א ריבעהל םילגוסמ
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 1506 לש בצקב םינותנה תא ריבעהל
 .היינשל

 ץראב םויב םירכמנה םיננוכה תיברמ

 הלופכ תוריהמ ילעב םניה ,ל"והבו
 לגוסמ ןנוכה ,רמולכ - סונפ!6 קס
 ןמז ,בגא .היינשל םינותנ 300% ריבעהל
 ןיב ענ ,םינותנה תאירקל עצוממה השיגה
 270 ןיבל םינשי םיננוכל תוינשילימ 0

 רורב .רתוי םישדח םיננוכב תוינשילימ

 השיגה ןמז ךכ רתוי ןטק רפסמהש לככש
 .רתוי ריהמ

 הזירכה ויםייתנש ,ןכ) םייתנשכ ינפל
 םירישכמו םיביכר תינרצי - ₪6 תרבח

0 
 ו[ 'זנונ תרדפ

 "ת.ז הוטו ם8-3 הנכה

 ו

 הנופב חזריהמ
 זן 2-1 1

 היינוע ,* םייב אא
 השיגו [[ 2700 חח

 וז דוא -ז 5 - ויצור וכ

 (רג-אוכאז \ 4-2 הנכה

 הנוח תבירצ לוהינ

 א וז" נירו ןיז.\רכ העמושה רש תיזח ירוחפב

1 | 

 | 8 ענוממ וענמ

 קדוספ פד 5
 וקו 5וטורוקש תרצות ןיפלוד םגד ₪1 560 כ השיגה ןמז רשאכ ,היינשב
 היה םינותנה תאירקל עצוממה
 שיחמהל הסנא םא .היינש טעמכ
 היינשל קוקז היה ןנוכה השעמל ,תאז
 לע יזיפה םוקמה לא עיגהל ידכ ,המלש
 זאו ,רמוחה אצמנ וב רוטילקתה יבג

 ןנוכ לע - ןפיב הלודגה םיינורטקלא

 יפלו תשלושמ תוריהמ לעב רוטילקת

 לש םינותנ תרבעה בצקב רבודמ ,הז ןובשח

 ₪6 ירצומ תיברמ ומכ .היינשל 450%-כ
 ויה וללה םיננוכה ,םירחאה
 דחוימב דואמ םירקי ךא םילועמ
 .יתיב שומישל

 לע וזירכה םינרצי רפסמ ,םויכ
 תוריהמ - (שה6 5660 יננוכ

 םילגוסמה םיננוכ - תעבורמ
 תוחפל לש בצקב םינותנ ריבעהל
 שי ןאכ םג .היינשב 0%
 השיגה ןמזב ןבומכ בשחתהל
 '.םינותנה תאירקל עצוממה

 עודמ - איה הבושחה הדוקנה

 רתוי םיריבעמה םיננוכב ךרוצ שי

 איה הבושתה ,ןכבו זהיינשל עדימ
 יקחשמ אשונב אקווד .הטושפ
 תונכות השעמל םהש ,בשחמה
 לכב ,הקיסומו הקיפרג תוריתע
 םינותנ רתוי ריבעהל ןתינש
 תנרקה וא היצמינאה ךכ ,היינשב
 .רתוי הקלחו הריהמ היהת ואדיווה

 תורהמנ תונקסמ וקיסת לא
 ןנוכ יתינק !אל יוא" ורמאתו ידמ
 יננוכל ".הלופכ תוריהמ לעב

 .דיתע ונשי הלופכה תוריהמה
 תוריהמה ילעב םיננוכה ריחמ
 יקחשמל ןוכנו ,לופכ תעבורמה

 | ל תודמול יבגל דחוימבו בשחמ [₪/ מ
 יננוכ םע היעב לכ ןיא ,תוינרדומ
 לש ירקיעה להקה .הלופכ תוריהמ

7 -\ 

 וניה תעבורמה תוריהמה יננוכ 6)
 ו ו

 "הדבכ" הקיפרג ישמתשמ
 .םייתיב אלו םייקסע םימושייב
 הקיפרגה תצאהל תונורתפה דחא

 - אופמס תטישל רבעמה וניה

 ,הקיפרגה תנרקהב לפטמה דחוימ סיטרכ

 .ןנוכה תוריהמ וא דבעמה גוסב תולת אלל

 631 ושכ



 ץכ יזייד :תאמ

 ,ונל תרפסמ תממהמה החיתפהש המ
 ןיבלו םינשי םיפוק ןיב לרבההש אוה
 לעב קחשמ ןיב לדבהה אוה םישדח םיפוק
 קחשמל ןשיה ןונגסב תיפוצפצ הקיסומ
 לכ תא ריערמה םיפות בצקמ לעב
 םיבהוא םיפוקהש המ לבא .םילגנו'גה
 בושח תוחפה קלחה אוה ול ןיזאהל
 .קחשמב

 חותיפה תודבעממ ךילא עיגמ קחשמה
 הירוטסיה תלעב הרבח ,ה\₪₪ תרבח לש
 םיינשדח םיקחשמ לש המישרמו הכורא
 לש ןורחאה יתקפהה ץמאמה .םיירלופופו
 ,םיפוק ינש לע רופיס דילוה הרבחה
 םשב ןטק ףיפוקו םסאאמטצ אסאש
 השיגה תא ץמאמ רשא ,םוטסצ אסאט
 טבמ םע םיחטשמ קחשמ לש תיתרוסמה
 .דצהמ

 ק4₪₪ תרבח ,תונרמשה תורמל
 םוחתב תעדוי איהש המ לכ תא הפיסוה
 ,הקירבמ יד איהו - קחשמה לש הקיפרגה
 םיעקרהו תויומדה לכ :תודוהל םיבייח
 לע תומדקתמ תונכות תועצמאב ובצוע
 םיבוטה ,1[9.ןססא שח 711655 יבשחמ
 ורבעוה ךכ רזאו ,תויפרג תודובעל רתויב
 ןה האור התאש המ ,ןכל .ודגטנינ רפוסל
 הממ רתוי הברה הזו ,טיב-32 תויומד
 .םדבל רוציל םילגוסמ ויה ודנטנינ רפוסש
 הלגת ,םיפוקה לע בורקמ טיבת םא
 לש רואה רוקמל םיאתמ וניא םעבצש
 .עקרה

 הניא וזש הלגמה ידיחיה רבדה והז
 םא ,ודנטנינ רפוסה לש הליגרה הקיפרגה
 ןפואב .םייזבנ תצקו םיינונטק תויהל

 6% ]כ

 יקחשמ לכ וארייש יוצר ךכ ,יסיסב
 .םיהטשמה

 הפצמ התאש המ לכ תא ליכמ 6
 ,םונוב ירדח ןומה :חלצומ קחשמב היהיש
 תומיב ,תוליעפב תובלושמה תודיח
 ץורימ תוינוכמ לש םיבלש ,תורתסנ
 ינש וליפא ןאכ שי .םירבד דועו תונטק
 ףותיש לש בצמ - םינקחש ינש לש םיבצמ
 .תובירי לש בצמו הלועפ

 לכ תכללו ףוק תויהל השקש הלגת
 ₪85 תרבח .ךלש םיפורגאה לע םויה
 ,הלש תשטולמה תויעוצקמה תא הנינפה
 ןפואל תויפילח םיכרד הביצה איהש ךכב
 םילודג םיזגרא .קחשמב םדקתהל לכות וב
 םהבו ,קחשמב םיגוש תומוקמב םיבצינ
 תוקקותשמ רשא תולדגומ תויח תואצמנ
 תלוכי שי ןהמ תחא לכל .ךל רוזעל
 לש תועיגפמ ךילע תוניגמ ןהו ,תדחוימ
 תורמלו ןהילע בכור התאש ןמזב םיבירי
 םע ןה ולאה תויחה םג ,ליעל רמאנה
 ךילעו תחא הכמ ירחא תוחרוב ןה - ךפכפה
 שולש (.בוש בשייתהלו ןהירחא ףודרל
 עדרפצ ןה רתויב תוניינעמה תויחה
 ברח-גדו ינרקוד ףנרק ,הובג תצפוקש
 םע הנעי-תב םג שי ,ןכ .םישירכ ךתוחה
 .תעדל םיבייח םתא םא ,תוקיחצמ םיילגר

 תובית שי וירמל ,תוציפקמ שי קינוסל
 .ולש תויבחה תא שי גנוק יקנודלו תומוסק
 הניא םיחטשמ קחשמב תישאר תומד ,ןכ
 ,הלשמ םידחוימ םירזיבא ילב המילש
 .עפשב םתוא שי גנוקל הזה קחשמבו
 ךלש ףוקה תא ץיפקהל תולגוסמ תויבחה
 תושוע תונמוסמה תויבחה - רצק קחרמל
 שי תוליגרה לעו יטמוטוא ןפואב תאז

 ןה רשאכ לבא ,טושפ יד הז .דבל ץופקל
 תא ץיפקהל הרכומ התאו זוזל תוליחתמ
 ליחתמ קסעה ,הלודג תוריהמב ךמצע
 .ךבתסהל

 קחשמה ךלהמב םימיוסמ םיבלשב
 תונוש תויומד םע תויורכה השוע התא
 ךל ונתי ןהמ המכ .קחשמה תא תוסלכאמה
 .רנויסנפה ,גנוק יקנרק ומכ ,תואצרה
 ירוקמה קחשמהמ גנוק יקנודה ,םכחה
 םיליעומ ירשק יפוק' םה םירחא .ןושארה
 תא .קחשמה ךלהמב ךל רוזעל םילוכיש
 ינפמ ,בטיה הארנב ריכת גנוק יקנאפ
 תורישי ךתוא ץיפקהל לגוסמ אוהש
 הצרת םא ,קחשמה לש םינוש םיקלחל
 תא קחשל םתס וא םיסונוב דוע ףוסאל
 .קחשמב רתויב ךילע בוהאה בלשה

 העטת לא לבא ,לכה הז יסיסב ןפואב
 דיגהל ומכ קוידב הז ילכה הז'ש דינהל -
 לע תוציפק םתס אוה "4 ויראמ" קחשמהש
 קפס םוש ןיא .םינמש םיקולב
 וניה ססאאמצ אואט שסטאזאצ-ש
 םיפלאב רכמיהל בייח רשא ,הלועמ קחשמ
 ורמגי םהש דע ,םינקחש ינומה עגשלו
 .ויתודוס לכ תא וחצפיו ותוא

 ה 1
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 ץמ יזייד :תאמ

 טרסב רתויב םיפיה םירברה דהא

 תלוכיה אוה ,זא[ 44140058 לש ריוצמה
 ךל 5 רשאכ ,רקובב א ריעהל ולש

 לע לכתסהלו ךיניע תחיתפב ףוהכה באכה
 תא עומשל לגוסמ התא דוע לכ - ךסמה
 ינבל בטיה תונווכמה ולש תוקרבהה

 ןבומכ .ונממ תונהיל לוכי התא ,הרשעה
 ,קחשמל ריבעהל תורשפא ןיא הז לכ תאש
 הלילב ןושיל תכלה העש וזיאב בושח אל
 תרבח קחשמה לש וזה הסרגב לבא .ןורחאה

 קחשמ ףוס ףוס רוציל החילצה אא או
 ,חצנמ

 .תא .סופתל ; ההילצה אסא \א1] תרבח
 תורמלו ,ריוצמה טרסה לש הריוואה בור
 לכב ,טרסבש רומוהה לכ תא ןאכ ןיאש
 תודות ,האנה ןומה איבמש קחשמ והז ,תאז
 ןורתפו תוליעפ לש תחלצומה תבוכרתל
 חוכ ךל בנוגש ףוק ,לשמל ,ןאכ שי .תודיח
 עוגפל רשפאמ וניאש בלכ רג הביבסבשכ
 רטפיהל שי הזה הרקמב .עשרה ףוקב
 ,ימוג רודכ ויל ע קורזל לוכי התא - - בלכהמ

 יכוניח אל) שיטפ עויסב שאר ול חותפל
 ,זיזב ספתיהל ול םורגל וא וישונא אלו
 םימטופופיהב ,(!ןכ ;ןב\ לקתית םימעפל

 רובעל הדיחיה ךרדהשכ ,תובוחרב םידקור
 .ער אל .םהישאר לע ץופקל איה םתוא

 רחא לכל תורישי עיגהל לוכי התא
 ,ותליחתב דוע קחשמה יבלש תעברא ךותמ
 םהמ דחא םא דחוימב - דואמ בוט הזו
 ראב וליפא ןאכ שי .דחוימב השק ךל הארנ
 ןטב לעב ףס רמושו ,הריב םישיגמ ובש
 ותרשמב אילפהל חילצמ רשא הלודג
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 קחשמב םיערה םירוציק ה כ ור .השרחה
 ומכ ;םיירלופופ םיטרסמ תו ב
 הזמ םיצורמ ךכ לכ אל םהו ,הרויה קראפ
 םיעושעשה יקסעב םייחהש רמא ימ לבא -
 ?םילק םייח םה

 ךכ לע חכוותהל ךרוצ ללכב ןיא
 "הזה קחשמה לש תיביירד הגמה ותסרגש

 רפוסה התוחאמ הבוט רתוי הברה
 התוא המידקמ טושפ איה - תיאודנטנינ
 לע אוה ירקיעה שגדה .רוא תונש המכב
 תודיחה תמרו תוליעפה ןיב םלשומ ןוזיא
 ךכ לכ אל תודיחהש תורמל .רותפל שיש
 תא םירהל ,תאז לכב ,תוחילצמ ןה ,תושק
 קחשמ לש המרל לעמ אאא
 תלעב איה הקיפרגה .עצוממה םיחטשמה
 לבא .הנטק תצק םא םג ,תניוצמ היצמינא
 גצומה םיחטשמ קחשמ והז ,רבר לש ופוסב
 רתויב הנהמו רשפאש ,הקירבמ הרוצב
 .ומ קחשל
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ןייויו הד סולרק
 אע6-ה תורחתב םיכוזה

 ונב םהש תומדהש רחאל ורחבנ
 תוירוגטקהת שולשב הדמע
 תוירוקמ ,קמוע :יתבצהש
 תויומד רפסמ יתלביק .העקשהו
 ןיב ,ויח אל ןה םא תוכוז ויהש
 ךופהל םיצורש םימסוק ,רתיה
 הייטנ ילעב םילפא םיפלא ,םילאל
 זא .םינקוזמ םיפלא יצח וא ,הבוט
 הכוזה תוטדה ,הרצקב ,הנה

 ינשה םוקמל ועיגהש תויומדהו
 הכוזה תומדה תא .ישילשהו
 זאבה ןויליגב האולמב םסרפנ

 ןר-יתיא םולש אוה הכוזה
 לפא ףלא לש תומד ונל חלושה
 תוססבתה ךות א-ה תטישב

 קסועה 13 ןומושר לע האלמ
 ןגולפ אוה ומש .ולא םיפלאב
 וייח רופיסו ,טילוירגאס לדניור
 אל החפשמל דלי לש רופיס אוה

 לזאזעל ריעשל ךפהש הדוהא
 וסינשכ םעפ - וייחב םיימעפ

 ריעמ םונל ותחפשמו אוה
 םהילע ורפיסש רחאל םתדלוה
 תודובעל ןודינ זאו ,תולילע
 םעפבו ,המשנ ישיבג לש היירכ
 סרה ,םוגיפ לעמ לפנשכ ,היינשה

 שרוג זאו המשנ ישיבג רפסמ

 תכלממ יבחרב רדנ אוה .ריעהמ
 םינפ תלבקל הכז אלו םיפלאה
 תודידב ייחל הנפ ,םוקמ םושב
 ,ריעל ץוחמ תוירטפה רעיב

 םישיבכע דייצ םע דדייתה
 ףרטצהו הנופצ דדנ רתוי רחואמו

 רזח ףוסבל .רזומ םידמג טבשל

 תא הלחהש הפקתההו) 8
 ,ןכל .ותיעיברה השוריה תמחלמ
 ותוא עיבשה ,6 ןב היהשכ דוע
 תא החפשמל ריזחהל ויבא

 םחול תויהל ןמוא אוה .ראותה
 ילכב שמתשהל דמל ,הלועמ 'כמ
 רבכ 22 ליגבו ,םיברו םינוש קשנ
 םימחולה דחא תויהל ןכומ היה
 .םימעה רבח אבצ לש םילועמה
 םיטבשה ושלפ ןכמ רחאל שרוח
 רפסמ רחאלו ,תימינפה הריפסל
 וב בכוכה תא ופיקתה םישדוח
 דיל ,ןמזה ותואב החפשמה התהש
 הריפסה לש ינוציחה לובגה
 ןוג לש ותחפשמ .תימינפה
 רחאל ,ישוקב טלמנ אוהו החצרנ
 ףתתשהו אבצל סייגתה ןכמ
 .םישלופה דגנ המילבה תוברקב
 תרשמ אוה ,3051 תנשב ,םויכ
 ןיידעו ילגר לייחכ תיליע אבצב
 .הרזחב וראותב תוכזל הסנמ

 יא אוה ישילשה הכוזה
 לש ודופיס תא ונל חלשש ילארשי
 .ןטייפו םחול ,ןאיויו הד סולרק
 תואקתפרה רבע אוהש ררבתמ

 ייח להנמ אוה תעכו וייחב תובר

 .והנשמל דחא ןמור ןיב םידודנ
 חור בצמ תלעב תומד אוה ןאיויו
 היופצ אל תויהל הלוכיש ,ךפכפה
 רתוי זיגרמש המ .תינוציק הדימב
 ברחה יב הדבועה איה ,לכמ
 יבצמל הפתוש ולש תיתנובתה
 יד תויהל הלוכיו ,ולא חור
 .םימיוסמ םינמזב תינלטק
 התיה סולרק לש הירוטסיהה
 רואית לבא ,טעמ השבי םנמא
 תושמשה תייצרדפ תריב זא ,השדחה |  טלחוה וב ,רזוח טפשמל ותדלוה ריע לא םג ומכ ,לכה לע הפיח חורה יבצמ

 .ןיינעמה וייח חרוא אוה ןו'ג .םימעה רבח חטשב 3028 תנשמו ותופח תא חיכוהל םינש 6ול קינעהל שיש

 סרפ ומצעל רחב םיכוזה ןמ דחא לכ השוכרמ הלשונש םיליצא תחפשמל ןב .ומעל ותלעותו

 לש םידיקפתה יקחשמ ירצומ ןסחממ םלוה דיספה ויבא רשאכ ,הלש תוריבאה ראותמו בתבש ןורבע רחש אוה ינשה הכוזה
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 !!ו עצבמב יונמכ יתוא ומשיר !!! הידמיטלומב הרוק המ תעדל הצור ינא ,ןכ 'ב

 תבותכ ליג - סש

 6פ-אסאו ב בשחמ גוס ..תיב 'לט דוקימ ריע

 מ"עב תוקפה םיבשחמו םישנא תדוקפל ח"ש ס"ע האחמה ב"צמ'ב

 סרנייד ב טרכארשי ג הזיו ב :ילש יארשאהסיטרכ תא ובייח ב

 המיתח דע ףקותב סמ



 - = בתבל שחלה לש ריה תווחמ תא תמגרתמה .ותוננהה אלל יכ םא| םרגסטנפ אלל םידש

 י ליטהל ידכ .המצוע תלמ לבקמ אוה ,םוסק
 תולמ תא דיגהל קר וילע המצוע תלמ

 ,לכה ירחא :ןויעַר וחומב קירבה זאו
 םסקה חוכמ קלח לש םוגרת אוה םרגטנפה
 - המצוע תלמ' :םשב שחל לבקי רעס-ןב ןרע :תאמ תאז תושעל ןתינ ילוא ,תושחומ הרוצל

 ףושיכ לש שדח גוס
 שי יליבשב .1994 הרמגנ שדוחכ ינפל

 הנשה לכבש םושמ ,דחוימ והשמ הזב
 קפתסהלו םיקחשמ תוחנהל אלש יתלדתשה
 ,וצרת םא - 'ןותבש תנש' - ליגר קחשמב
 .יתשבייתה :תחא תורקיע הביס הזל התיה
 הקספה ךירצ יתייהו ,תונויערה יל ורמגנ
 םינורחאה םישדוחה ךלהמב .ףוחד ןפואב
 ,רוביגה תטישב היזטנפ תכרעמ יתינב
 '95 לש ןושארה םויב חתוא ץירהל יתלחתהו
 ,רואיל דבלמ) ירמגל השדח הצובק םע
 תונויערה דחא ,(וידעלב רדתסהל יל החשקש
 :תונורה םסוק היה תובהלתהב ולבקתחש

 ואוב ,תונור ימסוק לע רבדנש ינפל
 רימתמו זאמ ,ןכבו .תוגור םסק הז המ הארנ
 םימיוסמ םינמיש םנשיש עורי:היה
 שמשמה םרגטנפה .םסק תוחוכ םיגצי!מה
 ,הפצרה לע םייטסימ םילמס ,םידש ןומוזל
 ילאטנמ קזנ םהילע ךרודש ימל םימרוגה
 וליפא חסכו הא! 51 6₪-ב .םיבר דועו ,בר
 לש .תונור רייצל לגוסמה תונור םסוק ורצי
 ,ילש תונורה םסוקל ההז אל הז לבא ,חוכ
 םסוק הנש םישישב נפל בשי ילש םלועב
 םרגטנפב םומעישב טיבהו םייניבה לוגב
 ןמזל רשפאמה םסקהל שיש רכזנ אוה .ולש
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 ?םירחא םימטקל
 םישולשמ הלעמל ול חקל .ןתינ

 ומכ תאז תושעל רציפ ןיבהל הנש
 היה אוה ךילחתה ףוסבו ,ךירצש
 ;םגרתל ןתינ .ןושארה תונורה םסוקל
 תא וא דיה תווחמ תא ,הליג אוה ךכ
 ,ןהב שמתשמ םסוקהש םסקה .תולמ
 :תומוסק תונורל - םימסק קיפהל יחכ
 ףוג לע עקעקל שי ולאה תונורה תא
 רתוי םירחואמ .תונור ימסוקו םסוקה
 עוקעקה לע רתוול. םג רשפאש וליג
 ;רתא והשמ לע תונורה תא בותפכלו
 לקהלו ,ורתוי םישק םימסקה ךכ לבא
 ןמזה לע רקיעבו ,םסקה תלטה לע
 .םסק ליטהל חקןלש

 םימסוק םה תונוה ימסוק ןכל
 עקעק תובותכ תואמ םַע םיבבותפמה
 תוהופת םהיתומילג ,םפוג לע תומופק
 טהלש םסקה וצפח לע םגו תונורוםע
 תא ראתל ןנוכתמ ינא .תונור תוריוצמ
 אוג :תוטיש יתשב תונורה ימסוק

 רחואמ הרקי הז לבא ,רוביגה תטושו
 ינוס לע לכ םהוק רובענ ואוב .התוי
 :תונורה םסוק לש םימסקה

 תונור םסוק רשאכ זהמצוע תולמ
 ,המוסק הנורה ומצע לע עקעקמ

 לע עקעקמ תונור םסוק םא ,לשמל .שחלה
 המצועה תלמ תא ליטהל ידכ ,.'שא-רודכ

 מוח

 .םפק תולמ רפסמ שוחלל קר וילע
 םג המצוע תולמ ליטהל ןבומכ ןתינ
 ,ךכל רבעמו תורושק םסוקה ידי םא
 םחליהלו המצוע תולמ ליטהל ןתינ
 !תינמז וב ןגמו קשג ילכ תרזעב

 המצוצ תועונת :המצוע תועונה

 םגרתמ תונורה םסוק רשאכ תורצונ
 ,הנור תרוצל םסק לש שחלה תולמ תא
 ליטהל ידכ .ופוג לע התוא עקעקמו
 קר ךורצ תונורה םסוק ,המצוע תעונת
 ךרוצ אלל יהשלכ די תווחמ עצבל
 לע עקעקי םא ,המגודה התואב ,םילמב
 לש שחלה תולמ תא תונור םסוק ןמצע
 ירכ תושעל ךרטצוש המ לכ ,שאשרודכ
 אוה המצועה תעונת תא לוטהל
 טצבל ןתינ .ותרסמ לע עיפצהל
 םסוקה יפ רשאכ םג המצוע תועונת
 ,רבדל לגופמ וניא אוהו'םוסח

 תומופק תונור :תומוסק תונוה
 םג םגהתמ תונורה םסוק רשאכ תורצונ
 ,שחלה תולמ תא םגו דיה תווחמ תא
 ,דואמ תכבוסמו .הכורא םסק תגוהל
 הז בצמב .ופוג לע התוא עקעקמו
 השעמלו שחל תויהל שחלה קיספמ
 ןתינ ,החוימ חוב ןיעמ תויהל ךפוה אוה



 םידיק 5

 םילוכי תונורה ימסוקש דיג הל וליפא
 :המגודל רוזחנ .םסק ילכל םפוג תא ךופהל
 םגו דיה תווחמ תא םג םגרת תונור םסוק

 לע התוא עקעקו הנורל שחלה תולמ תא
 שא-ירודכ ךילשהל לוכי םסוקה .ומצע
 ,הבשחמ ידי לע קר הצור אוהש עגר לכב
 לובי אוה !שחל תולמ אללו די תווחמ אלל
 ויפב תחפטמ םעו וידיב רושק תויהל
 ,ןכ ומכ .ויביוא לע שא-רודכ קורזל ןיירעו
 .תומוסק תונור ליעפהלו םחליהל לוכי אוה

 סיסב לע :םסק ילכל תומוסק תונור

 בותכל ןתינ ,תומוסק תונור לש ןורקיעה
 !םיגופה תשולשמ דחא לכמ) ולאכ תונור
 המ .םיילענל דעו תומילגמ ,םסק ילב לע
 תלמ הריוצ וילעש םסק ילכ ?ןכ םא הרוק
 תלמ ידי לע לעפומה םסק ילכ אוה המצוע
 המצוע תווחמ םע םסק ילכ .העובק םסק
 הווחמ תועצמאב לעפומה םסק יִלכ אוה
 אוה תמלשומ הנור םע םפק ילכו ,יהשלב
 ךרוצ אלל םיעובק תוחוכ לעב םסק ילכ
 ,רתוי תצק ךבוסמ רבדה .תווחמ וא םילמב
 הכלה םסק ילכ וניא ילפהש םושמ
 םא :הנור שי וילע ילכ קר אלא ,השעמל
 אוה - ותוא רובשתו ליגר םוסק הטמ חקית

 רבד ותוא השעת םא ךא ,לועפל קיספי
 וילעש קלחה - המוסק הנור םע הטמל
 םא ןבומכ) דרקפתל ךישמי הנורה תאצמנ
 (.ןיטולחל החוכ םלענ הנורה תא םירבוש

 תשולש סיסב לע ,בוש :קחרמ תונור
 םוקמב ,ןתינ ,תויסיסבה תונורה יגוס
 והשלכ םוקמב ןתוא רייצל ,ןתוא עקעקל
 תורמל .הלעפה תוארוה ןהל ריאשהלו
 תיטרואית הנחבא םיעצבמ תונור ימסוקש
 לכ ןיא ,םסק ילכ תונורל קחרמ תונור ןיב
 לע קחרמ תנור רויצ .םייתשה ןיב לדבה
 לצא הקעזאל תמרוגש ,םסוקה תריט רעש
 םסק ילכ תנורב בשחיהל םג הלוכי ,םסוקה
 .לדבה ןיא .םוסקל רעשה תא הכפהש

 ןורסיח שי הז לכל לבא ?אל ,זגפ עמשנ
 קלח עקעקמ םסוקהו רחאמ !לודג דחא
 שחלה תלטה ןמזב ,ופוג לע שחלהמ דבכנ
 ,הבר היגרנאב ןועט השענ ופוג לש הז קלח
 הבותב קזנה תומכ .םסוקב ,תיזיפ ,תעגופה
 בל ומיש לבא ,ךשמהב תוטישל המאתהב
 הלופכ תומופק תונור לש קזנה תומכש
 ,המצוע תווחמ וא תולמ לש קזנה תומכמ
 לכ וכפהי אל םלועלש הביסה וזו ןכתיי
 ,ינש דצמ .תונור ימסוקל םלועב םימסוקה
 תורשפאה רובע ,תיסחי ןטק אל ריחמ הז
 .טעמב ןמז ספאב םישחל ליטהל

 ימסוקש הֶז לכ לש ושוריפ ןיא ,בגא

 - ליגרכ םימסק ליטהל םילוכי אל תונור
 םסק תולמו םיידי תווחמ דומלל םהילע
 םה ןכלו ,תונורל ןתוא םגרתל תעדל ידכ
 .םיליגר םישחל דומללו ליטהל םיעדוי
 עוקעקה תודוס תדימל ידי לע ,ןכ ומכ
 .לכה ירחא ,תונורשכ קר םהשו םוגרתהו
 תויוחמתהב רבודמ 08₪-ב וליפא
 םסוקל ליגר םסוק לכ ךפוה !המיחלל-אל
 לע רבדנ ואוב ,הז לכ ירחא ,וישכע .תונור
 תוטיש יפ לע תונור ימסוקב שומיש
 :קחשמה

 דחוימו שדח רדסמ םה תונור ימסוק

 םיבושח םימסוק וליפא תובורק םיתעלו
 קלח ,ןכ םא םגו ,םהילע ועמש אל ןיידע
 תויוסש היהי דבבנ 8

 תועומש לע תוססובמה / 4
 תונורה ימסוק 8 0
 םרקחמש םיענכושמ םמצע [

 םירקוח םהו ;רתוי סושפו 3

 תויורשפאה תא ץרמב |
 .הז שרח םסק גוסב תומולגה

 טילחהל ןתינש ןבומכ
 םסק הב הפוקתב קחשל
 זא :!רתוי דוע ריעצ תונור

 תונורה ימסוק וליג אל ןיידע
 םהו תומוסקה תונורה תא

 תולמ קר עצבל םילגוסמ
 :ךפיהל וא - המצוע תווחמו

 קיתו תונורה םסקש טילחהל |
 .םלועב דואמ חתופמו דואמ
 ץילממ ינא הזכ בצמב

 יזיפה קזנה תא שילחהל
 ליפכהלו תונורב שומישמ
 תונתינה תונורה תומכ תא
 ידכ ,םסוקה ףוג לע עוקעקל
 תובר רקחמ תונש אטבל
 רויצ תוליעיו קזנה םוצמצב

 .תונורה
 ףיסוהלו תוסנל םג רשפא

 .תונור לש םישדח םיגוס
 הילע יתבשחש ,תחא המגוד
 םלועב שומישמ יתלספ לבא
 םסק תנור איה ,ילש
 תרגואה הצחמל תיתנובת
 םישחל רפסמ הכותב

 םסוקה םע םואית אלל ,דבל םתוא הליטמו
 תאצמנ וזכ הנור .(ותבוטל ןיידע לבא)
 רשאכ ילוא ,תונורה ימסוק לש דיתעב
 .םינש תואמ המכ ןב היהי רדסמה

 והשלכ שומיש ואצמתש הווקמ ינא

 ןה םתוא יתגצהש ןוויכמ ,תונור ימסוקב
 הטושפה היזטנפה תטיש איהש ,אאק--ב
 תטיש איהש ,רוביגה תטישב ןהו ,רתויב
 .םיילאסרבינוא םיקוח תלעב היזטנפ
 םיקחשמ םתא םא םג תאז םגרתל ולכות
 וליפא וא אםתק ,אצ שב

 .ונהית .אסו.םאו תמה

 ליעי םסק לש ל ליבוי !|

 רעס-ןב ןרע :תאמ

 קלחה וניה 'ףושיכה תכלמ'
 'דאירגלב תיישימח'ב ינשה
 .סגנידא דיוויד ידי לע הבתכנש
 לייחש ןכיה קוידב ךישממ הז רפס
 | ךשמה תא ראתמו ,רצע האובנה

 ,תאראגלב ףשכמה לש םהיתועסמ
 ראשו ריעצה ןויראג ,הראגלופ ותב
 ותללקו ןקזה םודא קרב - םהידידי
 ןכומש חפנה קינרוד ,הנושמה
 םוקמ לכל הראגלופ ירחא תכלל
 דימתש ,רחוסה ךיסנה ישמו םלועב
 .לוורשל תחתמ והשמ איבחמ
 .יסופוא' תאצוהב אצי רפסה

 ברקה רואיתב חתפנ רפסה
 ,ערה לאה ,קארוט לאק דגנ םודקה
 *= ויהיש םיטרפ רפסמ הלגמו
 ' לע ןוחצינה תא :דיתעב םיבושח

 יפכ ותגירהְב אל ,םייתסהש קארוט
 ותסבהב אלא ,םלועה בשוחש
 | תא ;הקומע הנישל ותסנכהבו
 שי המוסקה הציבל קר יכ הדבועה
 רשאב יכו ,קארוט דגנכ תוחוכ
 תלשושמ ךלמ בשיו םויה אובי
 : קארוט ררועתי ,ןופצה סכ לע אביר
 : היישימחב רפס לכ ,בגא .תינש
 תא אלממו הזכ עטק ןימב חתפנ
 לכו ,םלועה לש הירוטסיהב רסחה
 םייוליג ובוחב ןפוצ הזכ עטק
 .תונטק אל תועתפהו םישדח

 רתוי תחתומל תכפוה הלילעה
 ,היישימחה לש ינשה קלחב
 ןושארה רפסהש איה השוחתהו
 ,רידא סופאל המדקה קר היה
 יכ ררבתמ רשאכ .קוזיח תלבקמ
 ונניא - וירבח ומכ - ןויראג םג

 םה םכרד ךלהמב .הארנ אוהש המ קוירב

 ,םהמ םיינשש םישדח םישנא םישנופ
 ובפהי ,ריבאה ןלדודנמו הכיסנה הרדאנ'צ

 תשולשב הלילעהמ דרפנ יתלב קלחל
 הידנראב ליחתמ רופיסה .םיאבה םירפסה

 לש קיתו דידי ,ראטהל הרובחה הכחמ םש

 םה זאו ,םהילא ףרטציש תאראגלב

 םסקה תציב ירחא םפדרמב םיכישממ
 האלמה הרדנלוט ךרד ,המורד ,הבונגה

 ישנא ץרא אסיינ ךרדו ,תומיזמו םיככת
 הלילעה ךלהמב .הרזומה םתכלמו שחנה
 ךופהל רומא אוה םגש ןויראג הלגמ

 רומג דוגינב ,םימיה ןמ םויב ףשכמל

 םקונו וירוה חצור תא אצומ ףאו ,ונוצרל
 :וב

 תויומדלו םישרמ רפוס וניה םגנידא
 דואמ לק .שממ לש קמוע שי ורופיסב

 םע רקיעב ,ןהמ תחא לכ םע תוהדזהל

 רפסב שי .םיימצעה םימחרה אלמ ןויראג

 .חתמ לשו רומוה לש םיבר םיטנמלא

 דע ךתוא תבזוע אל הקתפרהה תשוחת

 הלחתה וליפא רפסב שי .ןורחאה דומעל

 .תקנופמה הרדאנ'צל ןויראג ןיב ןמור לש

 ותובכרומב םישרמ םלוע רצי סגנידא

 ףחסנ אלו ,ותוירוקמבו
 םיפיטואירטס ידמ רתויל
 היזטנפה תורפס לש

 ומלועב םסקה .תיסאלקה \
 םה הלמהו ןוצרה ןויערו
 רתויב םיירוקמהמ
 ךל ןתונ אוהו ,יתארקש
 ימ לכ - 'סעפ לש' הריווא
 וא ןיקלוט תא ארקש
 ינא המ לַע ןיבמ ,קוקרומ
 תונימא הנשי .רבדמ
 רפסה לכ ךרואל תשגומה
 ילב ארוקה תא תקתרמו
 רפסמ ולש וכרדבו ,קספה
 קתרמ רופיס סגנידא
 לש םקבאמ לע ,בכרומו
 לש ןקבאמ לעו םישנא

 .תואובנ +
 ,ושיגרי םיארוקה

 תולגל דואמ לקש ,ילוא
 תודגאה ירוחאמ דמוע המ

 ,ןויראג והימ ,תואובנהו \
 ה המו הרדאנ'צ יהימ :

 השגרה וז .םהידיקפת
 ךרעב תראשנש תניינעמ
 ישימחה רפסה עצמאל דע
 םש ,הרדסב !ןורחאהו)
 קוידב לכה אלש םילנמ
 ןכתיי .הארנ הזש ומכ
 םיפיה םירבדה דחא והזש
 הדבועה - הלילעב רתויב

 הפ שי ןיע תיארמל יכ
 .ערב בוטה קבאמ לע יסאלק היזטנפ רופיס
 קבאמה ןכש ,דבלב ןיע תיארמל אוה הז לכ
 תא םיכפוה רשא ,םישדח תונויערב ףוטע
 הרקי המ עדוי ינא' לש השוחתמ השוחתה
 הלאשה ןכש ,תקתרמ תונרקסל ',ךשמהב
 לואזעל ךיא לבא ,הרקי המ עדוי ינא' איה
 ותמישמב לשכנ אל טגנידאו '?הרקי הז
 ינא .שדחמ םעפ לכב ארוקה תא עיתפהל
 ,ומדוק לע יתצלמהש ומכ רפסה לע ץילממ
 תוכחל םכל יאדכ תמאבו ,האובנה לייח
 .ויכשמה ראשל
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ו
 הו ]מ ג וש ₪
 ג-ד מב
 םימסקל םיירמוח םיביכרמ יתאנש
 םע דחא הנקב הלע אל הז -
 היזטנפ ימסוק יבגל ילש הפקשהה
 ךרוצה תא ןיבמ ינא יכ םא)
 דוחייב ,םימסוק ליבגהל
 ג ו ו

 וו ב -
 םירשק לע רבדנש ינפל

 ילב םימסוק לע רבדנ ,םימוסק
 ינאש ןוויכמ .םימוסק םירשק

 ו
 לכש הדבועה תא ינקחשל
 הלבגמה םע ואובי םישחלה
 - זוכיר !הנתשמ הלבגמ ::האבה
 ףסונ ןמז - תרבגומ תלוביס תולע
 המ .-1/2 לש המרב ,םוסק רשקל םוקופ -
 שחלה תלטה ןמזבש רמוא הז ?רמוא הז
 לש היבוברעב רוחבל םינקחשה וכרטצי
 דע ,הנתשמה הלבגמב םימושרה תונורסחה
 יי מ יב יי מ מ ]ומ
 הריחבה ןכלו ,-ן לש הלבגמ אוה םוסק
 לש היבוברע ןיבל סוקופ ןיב השעמל איה
 ןיא םא :האצותה .תורחאה תולבגמה שולש
 זכרתהל ץלאיי אוה םוסק רשק םסוקל
 | ו מ ו ב יה
 .שחלב תלוביס רתוי עיקשהל

 ברקב שא-רודכ ליטמ םסוק :המגוד
 רוחבל לוכי אוה .זבזבל ןמז ול ןיאו
 ,םא .-1 הוושש תלוביס שולש יפ ןורסיחב
 םירחא םימסוק םע םחלנ אל אוה ,ינש דצמ
 אוה ,םיביואה בורב תלפטמ ולש הרובחהו
 (-1/2| תלוביס םיינש יפב רוחבל לוכי
 .(-1/2) תוזכרתהבו

 םסוקהש אוהש ילכ לכ םה םסק ירשק

)017-60-2 

 הטמ ,המגודל .וישחל תא וכרד לעתל רחוב

 תא םסוקל וחקי םאש ןבומכ :םסוק לש
 תרחא - ותוא אוצמל ךרטצי אוה הטמה

 .תולבגמה םע רדתסהלו ךישמהל ץלאיי

 בורש דואמ טושפ סקט אוה רשקה סקט
 ל ל די ]רש ו יי

 ,םסק רשק ילעב ויהי ושגפתש םימסוקהמ

 חירכהל .א :תורטמ יתשל תדעוימ הלבגמה
 ,םוסק רשק ילעב תויהל םייניצר םימסוק
 הנכס לש טנמלאו יפוי ףיסוהל ךכ ידי לעו
 תתל .ב וזותוא ול ובנגי םא הרקי המ)

 םניאש םישחל יליטמל תויניצר תולבגמ
 קיפסמ םיעדוי דימת אל ולא ןכש ,םימסוק
 .םתוא ןיכהל ךיאו םסק ירשק תודוא

 זהטישה תניחבמ הז תא םישוע ךיא

 הלבגמה ,םכל יתמגדה רבכ רוביגה תטישב

 ןויערה לכ תא תגציימ הלעמלש הנתשמו
 .ךבתסהל תצק ךירצ ג א0-ב .ולוב

 בייח םסוק לכש טילחהל עיצמ ינא

 הלטהה ימרוגמ םיקלח רוחבל
 :1-המרל דע םיאבה

 ומכ זוכיר אל וזפיר
 זוכיר אלא ,ליגרה 00:
 תלוכי תא דירומה טלחומ
 ןכלו ספאל םסוקה לש תוננוגתהו
 תונגה קר .10 ש"גרדל בשחנ
 רשק לכ אלל תולעופה ,תזמוסק
 .הז זוביר ןמזב ולעפי ,םסוקל
 .1/2 :יווש

 תא ליטי םסוקה :ףסונ ןמז
 רשק לכ אלל ,רותב ןורחא שחלה
 ג ו ימה מ ינו מ
 םסק רשק ול ןיאש ללגב .םירחא
 ל | ל יו יו מע

 ו
 ל ג

 תגרדכ םסוקל פ"קנ תודרוי
 םושמ ,ליטמ אוה ותוא םסקה
 ךרד היגרנאה תא לעתמ אוהש

 .1/2:יווש .םסק רשק ךרד םוקמב ולש ופוג
 ליטהל ליחתי םסוקה :לופכ ףסונ ןמז

 עצובי םסקה לבא ,הזה רותב שחלה תא
 - אבה רותב המזויה תניחבמ .אבה רותב
 לוגלג אלל הלטהה ןמזב קר בשחתה
 .1 :יווש .הייבוק

 יפ דבאי םסוקה :הלופב תלוביס תביאש
 .1 :יווש .םסקה תגרדמ פ"קנ םיינש

 םסקל רשק אלל ?לעופ הז ךיא םיאור
 הצור אוה םא רוחבל םפוקה ךרטצי ,והשלכ
 דבאלו) היגרנאה תא וכרד לעתל ,זכרתהל

 .םסקה תלטהב ןמז רתוי עיקשהל וא (פ*קנ
 לכ ןיבל וניב רושיק סקט םסוקה רבע םא

 שמתשהל ךרטצי אל אוה ,אוהש ילכ
 .וידיב אצמנ ילכה דוע לכ - ולא תולבגמב
 ,הטמ :רבד לכ תויהל לוכי ומצע ילכה

 שה יו מ יי רמו מ יי גב א

 קמוע ףיסוי ולאה םיקוחב שומיש .לכה
 .החלצהב .םכלש םלועל חתמו
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 ממ"עב הידומיטלוזכ יזאריוזמ

 03-5105764 :לכ



 ו -

 םי די ק פ ת

 רעס-ןב ןרע :תאמ

 עיצמ \086]-ה לש םיקוחה רפס
 ילאטנמ רשק תולעב ויהי תועייסמ תויחש
 .ול עייסל תנמ לע ,ןהלש םסוקה םע
 ,תיוושכעל םגו ,ילש תומדוק תוכרעמל
 ידכ  ,םיקוחה תא טעמ יתבחרה
 תויח לש רתוי בר ןווגמ רוציל
 יגוס .ןהלש עויסה גוסו תועייסמ
 םיקוח םע דחי םיטרופמ עויסה
 .רוביגה תטישלו \ קא 0 -ל
 ולכוי תורחא תוטיש ינקחש
 .םהיתוטישל םיקוחה תא םגרתל

 ןתינ :המוסק חיגרנאל רוקמ
 רוקמכ עייסמל סחייתהל
 - םסוקל תפסונ היגרנאל
 לגוסמ וז היגרנא תועצמאב
 [ .םיפסונ םישחל ליטהל םסוקה
 טושפ רבודמ רוביגה תטישב
 םע יוצר| תלוביס רגאמ תיינקב
 תעצוממ תושדחתה תוריהמ

 הית :שיגנו רורב סוקופ' ןורסיח םע ,והטמו
 לע תאז גצייל ןתינ \060-ב .'תעייסמ
 הארמש המל רבעמ ,םישחל לש תפסות ידי
 לבל דחא שחל דוע :לשמל ,םישחלה תלבט
 דע תחא תוגרדל םישחל ינש רוע וא הגרד
 .תויורשפאה םע קחשל ןתינ .שולש

 ילכב :המוסק היגרנא לועיתל ילכ
 תא רוביגה תטישב תונקל ןתינ לועיתל
 ןורסיח. םע 'תלוביס .תולע יצח' ןורתיה
 ןורתיה .יתעייסמ היח :שיגנו רורב סוקופ'

 םוקמב תינימש סולפ לש ןורתיל ךופהי
 םסוקל דוע לכש איה האצותה .עבר סולפ
 יצח םילוע וימסק - תעייסמ היח שי
 תאתל השק תצק .הליגרה תלוביסהמ
 חינהל ץילממ ינא .גא0-ב הזכ לועית
 הז גוסמ תעייסמ היח שי םסוקל דוע לכש
 שחלה תא חכשי אל אוהש יוכיס 25% שי -
 .ותלטה ירחא

 גוסמ תעייסמ היח :םישחל תלטהל רוע
 תלטהל תוזכרתהה ןמזב םסוקל תרזוע הז
 סונוב תונקל שי רוביגה תטישב .שחלה
 ול ףיסוהלו ,חוככ םימסקה תלטה ןורשכל
 היח :שיגנו רורב םוקופ' ןורסיחה תא

 ןמז תא ץצקל שי א₪8-ב .'תעייסמ
 ,וחלעמל לגועמו יצחל םישחלה תלטה
 ליטהל לכוי םסוקהש 25% לש יוכיס תתלו

0% - 41 

 ןכשו זוכירב ול ועירפה םא םג שחלה תא
 .וותיא דחי הזכרתה היחה

 וז תעייסמ היח :תילאטנמ הנגהל רזע
 איה וילא םסוקה לע החומ חוכב הניגמ
 ינפמ ותודגנתהל הפיפומו ,הרושק
 תועצה ,תומסקה)ו תויחומ תופקתה

 תטישב .(היטאפלטו
 תודגנתה םינוק רוביגה

 םלע +ו תילאלסנמ
 וגא לע ססובמ' תונורסחה
 ,(יצח סונימו 'היתחה
 היח :שיגנו רורב סוקופיו
 שי  .\א0-ב .'תעייסמ
 הוושה סונוב תתל
 היחה תנובתמ תישימחל
 לוגלגל ,והלעמל לגועמ)
 קר ,םישחל דגנ הלצהה
 תופקתה דננפכ
 .תוילאטנמ

 םא :םסוקל רשק
 םסק ירשק יקוחב שמתשהל ורחבת
 תעייסמ היחב שמתשהל ןתינ ,יתבתכש
 .ילכ םתס םוקמב םסק רשקכ

 :םישחל תטילפל רוקמ
 / גוס יאדוול בורק והז

7 
 /. .רתויב קזחה עייסמה

 שמשל לוכי הז עייסמ
 םיאצוי ונממ רוקמב
 לעב םסוק רמולכ ,םישחלה
 חולשל לוכי הזכ עייסמ
 לא בנגתהל ,המידק ותוא
 רתוי בורק חווטל וביוא
 ,חינג ,ליטהל זאו ,וונממ)
 טיחחלו שא-רורדכ
 לטומ שאה-רודכש
 רוביגה תטישב . עייסמהמ
 תא תונקל ךרוצ היהי
 םע דחי 'רישי-אל' ןורתיה
 רורב סוקופ' ןורסיחה

 'תעייסמ היח :שיגנו
 דרוי .ןורתיה יווש .רמולכו
 טושפ הז \08₪-ב .(יצחל
 ;הטלחהה חוב ידי לע ,ךכ

 :םישחל רובגתל ילכ
 הרשפ ןיעמ אוה הז עייסמ
 עויס ןיבל הלטהל עויס ןיב

 םסוקה ימסק תא קזחמ הז עייסמ ,היגרנאב
 םינוק רוביגה תטישב .ועמשמכ וטושפ -
 םע ,הריבס תומכב והרזעו 410 חוכה תא
 רחא ,הנוכת וא חוכ לכ לע העפשה"' ןורתיה
 היח :שיגנו רורב סוקופי ןורסיחהו 'םעפב
 לכ יכ חינהל ןתינ \0%0-ב .'תעייסמ
 הגרדב אוה םסוקה וליאכ םילטומ םישחלה
 .תיחכונה ותגרד לעמ םייתש וא תחא

 םירשקה תא לטבמ וניא הז לכש ןבומב

 ךרדב םימייקש םיקוחה תא וא םידחוימה

 .םהל ףסונב אב אלא ,םיעייסמ יבגל ללכ
 רחא קר היהי הוולמ לכל ,ללכ ךרדב
 = תורידנ םיתעל לבא ,ל"נה תוחוכהמ
 םיקזח עייסמה םגו םסוקה םג רשאכ
 םיינש לעב עייסמ תונבל ןתינ - קיפסמ
 ףיסוהל םג ןתינ .וללה תוחוכהמ רתוי וא
 לגוסמה עייסמ לע םכתעד המ - תוחוכ דוע
 לגוסמה עייסמ ילוא וא ?םימסק ליטהל
 לכב ?םסוקה גפוס ותוא קזנהמ קלח גופסל
 ומרתי תויורשפאהש הווקמ ינא ,ןפוא
 .םימסוקה ןיינעלו םכלש קחשמה קמועל
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 .ןגרומ הרמא ".בל םיש ,ןרע .ייקוא"
 ,ןחלושה לומ הלש חבטמב ונבשי ונינש
 ,חל הבשי ןגרומ לש הימיכלאב יוסינה תכרע
 יפוטפט תאשכ ןחלושה לע ,ישוקב תבכרומ
 .קבד ריינ תוסיפ המכ ,ישוקב ,ומטא רמוחה
 בהז םיכפוה ךיא יל תוארהל התסינ ןגרומ
 יתלב אוה ךפיההש עודי ןכש ,תרפועל
 .ירשפא

 לזונה םע הנחבמה תא המירה ןגרומ
 דחא ךות לא התוא הכפשו רהוזה םודראה
 תונרקסב יתטבה .תורוניצה ךובמ יחתפמ
 ץובה םע תירעקה ךותל ךפשנ לזונה ךיא
 םידאל ךופהלו עבעבל ול םרוג ,לוחכה
 המכ ושע ,רחא רוניצב ולעש םיבוהצ
 לע וכפשנו םותכ ץימל וכפה ,םיבוביס
 זאו .ןגרומ לש הנחלוש לעש בהזה ליטמ
 .רהוז קוריב ץצופתה לכה

 ,ינא - ביבס יתטבהו יניע תא יתבגינ
 לעוג ןימב םיסוכמ ונייה חבטמה לכו ןגרומ
 .בהז ראשנ ,בגא ,בהזה .קרקרי שפנ
 החסונה תא תרצי התע הז ,ןגרומ ובארב"
 אל ינא .קורי הסכיאל םודא סכיא ךופהל
 ינא המכ דע ךל ראתלו ליחתהל לוכי

 ,קותש" ,הרמאו ןושל הצרח ןגרומ ".האג
 קר התיה וזו ,רתוי חילצמ תייה אל התא
 *.תחא הנטק תועט

 תצק ?םיבושיחב תיעט* ,שחנל יתיסינ
 ילוא וא ?אוהה םודאה לזונהמ ידמ רתוי
 "?קיפסמ ךימס היה אל לוחכה ץובה

 יתכפש טושפ" ,השישקה התנע ",אל"
 ".ןוכנ אלה רוניצל לכה

 .ןחלושה לעש תורוניצה ךובמב יתטבה
 תורוניצ לש יקנע רטנולפ םכמצעל וראת
 ;קורי לעוגב םיסוכמ) תופוקש תונצנצו
 תורוניצ העבש וא השיש םע ,וןבומכ
 תלוכי ךיא" .ונממ םיטלוב םיחותפ
 .יתלאש "זלבלבתהל

 .לק שער עמשנ "....ההההאאאב*

 אל וז םעפה* לש טבמב יב הטיבה ןגרומ
 "וינא

 .יתלאש "!הז תא עימשה לזאזעל המ"

 .ןגרומ הבישה *.יתוא גורהת*
 .דומוהב הל יתחטבה "!יגאדת לא"

 ילע העיבצהו םעוכ ףוצרפ התשע ןגרומ
 טלחהב ןכתייו ,רורב הייחלמ טבמב
 הגפ זא לבא ,ןאכ לכה םייסל ץלאנ יתייהש
 :רמאו ןחלושה לעש בהזה ליטמ ונילא

 ".םולש"
 ,קורי לעוג הסוכמה בהזה שוגב ונטבה

 תובוהז םייניע יתשב הרזח ונילע טיבהש
 .בהז יניש אלמ ךויח ךייחו

 הליגרש ןגרומ הבישה *.םולש"
 ימ* .ינממ רתוי ולאכ םירבדב לקתיהל
 "?התא

 ,ליטמה הנע "ודואמ הבוט הלאש וז"
 תוינש רפסמ ינפל קרש ןוויכמ לבא"
 ".גשומ ןיידע יל ןיא ,יתארבנ

 םומה ,ינא יתלאש "זהצור התא המו*
 .תצקמב

 ינא ,הז לע בשוח ינאשכ ,עדוי אל ינא"

 ",והשמ לוכאל רידא ףחד יל שיש שיגרמ
 ינאש יל המרנ ,הזמ ץוחו* ,בהזה בישה
 ינא המ גשומ יל ןיאש תורמל ,הבהא הצור
 ",בהוא ינא המ וא לכוא

 ".ןרע לש םירגרובמהה תא הסנ"
 בהוא התא ןכ םא אלא" ,ןגרומ הצילמה

 תא הסנתש יאדכ זא - ענ רשב

 ".ילש םירגרובמהה
 ,בשוח אל ינא" ,ליטמה ההת "זרשב"

 לכואל ףחד יל שיש שיגרמ טלחהב ינא
 ינא ,לזרב סיסב לע והשמ ,רתוי קצומ

 ".ילוא ץראווק תצק םע ,בשוח
 תרצי* ,יתרמא ",ןגרומ ,ילוחיא"

 ".תצלפמ

 ינא" ,םר לוקב בהזה ליטמ רמא ",ייה"
 הזש רורב םשור יל שיו ,יתבלענש בשוח
 ילש יסיסבה ןוצרה םע ללכ בשייתמ אל
 "!הבהאל

 לצנתת" ,ןגרומ יב הרעג *,ךייחב !ןרע"

 "!דיימו

 יתבשה ".יתנווכתה אל ,רדסב ,רדסב*
 אל ,לצנתמ תמאב ינא" ,ליטמל יתינפו
 ".בילעהל הנווכ םוש יל התיה

 ינא" ,שוגה רמא *,רומג רדסב הז"

 םלועל תונלבס תולגל ילעש בשוח
 .רתוי וילע דמלאש דע תוחפל ויבשותלו
 "?לוכאל והשמ םכל שי ילוא ,וישכע

 אוהש (השקה ךרדבו וניליג ףוסבל
 היה הז" .תכתממ רבד לכ לוכאל לגוסמ

 דועל בריסו בהזה ליטמ רמא ",רדהנ
 םישוע המ" ,ןגרומ לש רטסוטהמ הכיתח
 תמאב ינא ?לכואה ירחא םייתנובת םירוצי
 ינא טא ולאה םירבדה תא דומלל בייח
 ".בלתשהל הצור

 הרמא ".היזיוולטב תופצל תגהונ ינא"
 תבשוח ינא ךלש הרקמב לבא" ,ןגרומ
 ".םש ךל תתל יאדכ לכ םדוקש

 :,רוציה ההת *?םש"

 היהי רשפאש ירב ,יוניכ" ,יתרמא *,ןכ"

 איה וזו ,ןרע ,לשמל ,ינא .ךתוא תוהזל

 ".ןגרומ
 יתכתמ םיסב לע והשמש בשוח ינא"

 ילוא" ,בהזה ליטמ לקש ".םלוה היהי

 "?'תרפועי

 ",ןרע האור התא" ,קוחצב הצרפ ןגרומ

 "!יתחלצה ןכ" ,ישוקב הרמא

 643 אשר
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 םהאא !.םסוסאפ קחשמה הריכמל ש"
 הכרדה תרבוח ללוכ ,תירוקמ הזיראב
 .03-544010 ,יבא .תילגנאב

 םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ₪
 ורשקתה .םיגוסה לכמ בשחמל

 .09-501787 ,ףסא !!!וישכע

 - 2 םיגרואה :בשחמ יקחשמ הריכמל ₪"
 ,ח"ש 60 - 3 המצועל ןוצרה ,ח"ש 0
 הזיראב םלוכ ,ח"ש 50 - וא וא
 .03-5244623 ,לבל רואיל .תירוקמ

 לכ ח"ש 20-ב ,בשחמ יקחשמ הריכמל ש"
 ,םיסוכא] 1+2 ,לקיטנטה לש ומוי :דחא
 הנאידניא ,סקמו םס ,םיפוקה יא
 יליוו ,6 יראל ,2000 יטיס םיס ,סנו'ג
 םיבר דועו טבמוק לטרומ ,שימייב
 םיגרואה הריכמל ,ןכ ומכ .םירחא
 ,בהי דורד .ח"ש 60-ב םקראפ ידרפו

 *.81504 ,הנבי 15 ןלוגה

 6%- 40כ

 ,₪00 ₪51 :םיקחשמה הריכמל ש"
 סיס ,2וססו. 2 ,דוומאומ גאגא

 ,טססאו 2 ,םיסיכא]ו 1

 ,2 הליפאב דדוב ,זזיה 50
 םינילבוגו 2 הקניא ,1+2 ןמזב םידובא

 רלב ןב .םניח ישילש קחשמ
 .14:00-20:00 תועשה ןיב ,3

 ,ןיוצמ בצמב 3860% בשחמ הריכמל ₪"
 ,הנמ 4 ימינפ ןורכיז ,5/0:4 ךסמ
 לוק סיטרכ ,רבכע ,4. 7
 ,יקחצי ןרוא .תונכותו םיקחשמ
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 ,םדקתמל ,ליחתמל תוכרעה הריכמל ₪"
 ,ןכ ומכ .ד"ומ לש ףשאלו החמומל
 ותללק :תואבה תואקתפרהה הריכמל
 יא ,תרתסנה הרובחה ,ןוטנז לש
 ידוונ טילש ,תוומה שדקמ ,המיאה
 תריט ,העבגה לע המיא ,רבדמה
 לביטספו תלוברעמה ךות לא ,רבמא
 .03-348625 ,ןוסנרב דקש .הכלמה

 6 הריכפמדר

 ,ח"ש 95 - 6 יראל הפלחה//הריכמל ₪"
 הח"ש 80 - [[[:ה ,ח"ש 95 - ו( 2

 רורד .ח"ש 100 - עשפמ ףחו

 .09-502745 ,ןמזורטש
 לש ריחמב זזכ ושוכ 21218 הריכמל ש"

 ;ח"ש 50 - דונוס 3.5 ןנוכ ,ח"חש 0

 .ןיוצמ בצמב לכה ,ח"ש 50 - תדלקמ
 :09-972972 ,הדוהי רהוז

 ללוכ 4 תיתרטשמ הריקח הריכמל ש"
 ופילחהל וא ,ח"ש 85-ב אלמה ןורתפה
 .09-406834 ,רמות .רחא שדח קחשמב

 ,שימייב יִליוו :םיקחשמה הריכמל ש"

 ,3 ינלטק קשנו ןוטפנ המישמה
 ,רוחצ ידוא .םילוז םיריחמב
3-4 

 :יאקירמא ודנטנינל םיקחשמ הריכמל ש"
 ,ה.3.ה 1האו ,זאהו. ווד

 םלוכ ,םירחא דועו ,דואוצ דססא
 ,תוירוקמ תוזיראבו םיחונ םיריחמב
 הריכמל ,ןכ ומכ .תואדוה תרבוח ללוכ
 .רשקתהל יארכ ,םיפסונ םירזיבא
 .03-6473017 ,ןריש יקימ

 תוזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"
 ,ח"ש 129 - קראפ הנול :תוירוקמ
 ,ח"ש 49 - \זדמ ,ח"ש 79 - רקסאנ

 ומכ .וחתפנ אל ןיירע םיקחשמה לכ
 תחשמ דש קחשמה הריכמל ,ןכ
 וא ,ח"ש 129 קר ₪0%1-60-ל
 ,לייא .4 טסווק גניק קחשמב ותפלחה
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 תטלק + ביירד הגמ הגס הריכמל ₪"
 םירפסה ,הזיראה ללוכ ח"ש 150 יוושב
 יצחמ תוחפ שומישב ,ירוקמה יאנשהו
 ,ולש רמוע .ח"ש 650 - הנש

.04- 6 

 ,םיגוסה לכמ בשחמ יקחשמ הריכמל ₪"
 ,ןכ ומכ .קיחצמ ריחמב םינשיו םישדח
 םיקחשמ הברהל םיפיט הריכמל
 .03-6917684 ,רואיל .םינשיו םישרח

 סקפ,'םדומ סיטרכ הריכמל ש"
 שדחכ ,תואיגש ןוקית םת 0
 רחבמ הריכמל ,ןב ומכ .ח"ש 300-ב -
 רטסאמ הגסל קחשמ תוטלק לש לודג
 םגו ,ח"ש 40-ב תחא לכ ,םטסיס
 רטסאמ הגסל יטוחלא קיטסיו'ג
 ,הקיבצ .ח"ש 100-ב םטסיס

,08- 6 

 חרואה קחשמה הפלחה,/הריכמל ש"
 ומכ ,םירוטילקת 2 יבג לע יעיבשה
 ימינפ 14,400 סקפ/'םרומ הריכמל ,ןכ

 תואיגש ןקתמ ללוכ 200200%1 תרצותמ
 אל ,03-5043616 ,השמ .תוינכותו

 .תבשב

 ,וכוסוסא| 2 :םיקחשמה הדיכמל ש"

 - א א(: ה[ז-ו דזה ווסאממ

 .07-517795 ,ביבא .היגטרטסא קחשמ

 םישדח םיקחשמ הפלחה,/הריכמל ₪"

 ,ףסא .(-כ-אוכאו-ל םג ,רתויב
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 לע 6 טסווק גניק קחשמה הריכמל ₪"
 ,5דיט[ 1.8 :םיקחשמהו ,םינוטילקת
 דוחא לדה טוט

 לב .שאטמא .ג או[ אס אוססא-ו

 בצמבו תירוקמ הזיראב םיקחשמה

 .03-9671922 ,בירי ודיע .ןיוצמ

 תינועבצ תספדמ הריכמל ₪"
 ףיצר ריינל תורשפא .51/אא 1.0 0
 ;09-352929 ,הנרוא .תוכיס 9 ,דדוב וא
 .ברעב

 ,ןורכיז 4%18 ,3860% בשחמ הריכמל ₪"
 דנואס ללוכ כה ךסמ ,זוזכ 107)ו

 .04-9985021 .רטסאלב
 ,אוזזמ 66 ,2-4860% בשחמ הריכמל ש"

 דנואס ,אוה 425 [וכ ,ןורכיז ₪

 .םיקחשמו תונכות ,רבכע ,רטסאלב

 ,ןכ ומכ .ןיוצמ בצמבו שדחכ לכה
 .תינועבצ 11128 תספדמ הריכמל
 .06-533777 ,לברא יחימע

 םיטלש ללוכ ודנסנינ הריכמל ש"
 הריכמל ,ףסונב .ח"ש 200-ב םיקחשמו
 ודנטנינל םיקחשמ לש לודג רחבמ

 ,רנע לט .ח"ש 90-ל 40 ]יב םיריחמב
3-. 

 םיקלחו םיקחשמ + יוב םייג הריכמל ש"
 .03-6995832 ןורוד .ןפימ םירידנ

 םלוע :םיקחשמה הפלחה,/הריכמל ₪"
 ,1 טבמוק לטרומ ,0001. 57001 ,רחא
 םידובאה םיגניקיווה ,2 יסרפה ךיסנה

 .03-5799070 ,םעונ .143-ו

 םישרח בשחמ יקחשמ הריכמל ש"
 ,03-5705383 ,ןורוד .םילוז םיריחמב
 .03-5799070 ,םעונו 03-618293 ,ןרוק

 םישירח םיקחשמ הפלחה/הריכִמל ש"
 ךלמ ,ןידאלא :המגודל ,ל"וחמ רתויב
 החיסש ,אומאאט ,וזאמ 3 ,תויראה

 ,דיוויד .םיבר דועו םימסקה

2 

 ללוב ורפ רטסאלב דנואס הריכמל ₪"
 ומכ .ח"ש 350 - ןיוצמ בצמב תורפס

 טוש קיווק קיטסיו'ג הריכמל ןכ

 םידיטבת יקתשמ 6 ול'י'צה 6 םיניינועמ

 בלפ רפוע .ח"ש 50 - שרחכ

 .ןורשה דוה רוזאמ יוצרה ,8

 ,הלועמ בצמב 38608 בשחמ הריכמל ש"

 ריחמב םיפסונ םירזיבאו תונכות ללוכ

 דנואס הריכמל ףסונב .םיהדמ

 ללוכ ,תרפושמה הסרגה ,רטסאלב
 ודיע .דבלב ח"ש 200 ריחמב םילוקמר
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 הדווזמו םיקחשמ + ריג םייג הריכמל ₪"
 ,רבח ודיע .האישנל תדחוימ
0-7 

 תיתרטשמ הריקח :םיקחשמה הריכמל ₪"
 ,לכימ .סמלוה קולרשו ב.ג.ק 4
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 יתש + ביירד הגמ הגס הריכמל ₪"

 + דלנודקמו הרויה קראפ :תוטלק
 םיקיטסיו'ג ינש + תידי םע קיטסיו'ג
 .03-6721739 ,ןור .ח"ש 600-ב םיליגר

 :רתויב םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"

 דש ,דזמ וסחד מה ,םיסוכאו 2 ,ןדחה

 םינילבוג ,2 הקניא ,סקמו םס ,תחשמ
 .06-977542 יש .םירחא םיבר דועו 3

 ינש + ודנטנינ רפוס הריכמל ₪"
 + םאתמ + תוטלק 4 + םיקיטסיו'ג

 ,רינ .ח"*ש 700 ריחמב םילבכ
4-. 

 ,2 טבמוק לטרומ :םיקחשמה הריכמל ₪"
 ךלמה תלאשמ ,םונאמ 3 ,םסיכאו 2
 םיקחשמל תונורתפ םגו .םיבר דועו
 וא ,06-333873 ,רלב ןב .םיבר
3-8 

 + םיטלש 2 + ביירד הגמ הריכמל ₪"
 6 + 3 קינוסו תוטלק 3 + 6 הגמ
 .ח"ש 1250 ריחמב תאז לכ ,םיקחשמ
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 םיריחמב םיבר םיקחשמ הריכמל ש"
 .03-5560077 ,גומלא .םילוז

 ,םססאו 2 :םיקחשמ יבהואל הריכמל
 ,דועו 2 טבמוק לטרומ ,ץמאו 2
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 וליצ ה

 קחשמב עוקת !וליצה ש"
 ךיא ,ה1.סאמ זא דוג אא

 תאצמנש תעלותה תא םירבוע
 םיבלשב רוזעא הרומתב ?ףתרמב

 ךיסנה קחשמבו הז קחשמב םירחא

 .03-5560077 גומלא .2 יסרפה
 ןקמח עצבמ םיקחשמב עוקת !וליצה ₪"

 6 הרינמר 4

 .יל ורזיע אנא .יטיהטב חרקה שיאו
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 עוקת שממ ינא !האאאא !וליצה ש"

 םינתונש ירחא ,לפואה ערז קחשמב
 "המיהדמ" תוחישקו קהוב שיטפ

 םירחא םיקחשמב רוזעל ןכומ .ו?המו
 ,דועו ו'ג יבייב ,הליפאב רדדוב ומב

 םיניינופע מ

 ארקנה שדח 335 חתפנ ₪"

 רמוח הברה םע דיאאון[א הסא- 5

 םיתמואמ םישמתשמל ,ןיינעמ
 .ההובג השיג תטר תחטבומ

 .12:30-07:00 תועשב ,6

 םיריחמ םלשל םכל םאמנ אל !שדח ש"

 ("ם-אסא| יקחשמ רובע םיהובג

 !ודוע אל זעובש ךות םירמגנש
 קחשמה תא רוכשל ולכות וישכעמ
 ונלצא .ירוקמה וריחממ 90% ךוסחלו
 .6-אסאו יקחשמ רוכשל ולכות
 .03-800105 ,קיציא ,03-803011 לייא

 םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ש"
 בוטה םיקחשמה תרומת םוכוא]| 2
 .תיתרטשמ הריקח וא חקורהו ערה

 ,03-5036878 ,ןורלא
 דחא רובע ריבס םוכס םלשל ןיינועמ ₪"

 :םיאבה םיקחשמה תשולשמ
 הד ו .םאפ ,ססו סאו הדדסא

 םתרומת תתל םג ןכומ .ןוקרדה ייאו
 לודג ןווגמ יתושרב) םירחא םיקחשמ

 .וטישדחו םינשי םיקחשמ לש דואמ

 .06-952432 ,לאילמג ןולא

 םידיקפת יקח ש

 ,םא₪0 יבהוא םע בתכתהל ןיינועמ ש"
 ,םירחא היזטנפ יקחשמו ₪
 ,הנורש בשומ ,לסומ ןתמ .14.5 יאליגב
 .15131 דוקימ תג .נ.ד

 שורר ,הננערב הצובק חותפל םיצור ש"
 ישי .קחשל הצובקה תא דמליש ם"הש
 .09-453494 .איבל

 \ א לש הרובח םיקהל ןיינועמ ש"
 ימ לכ .ןויסינ אלל 12-14 יאליגב
 .רשקתהל ןמזומ ףרטצהל ןיינועמש
 .02-361569 וא 02-361889 ,םשל לייא

 ףרטצהל םיניינועמ םיחא ינש ש"
 רפכ רוזאב 060 תקחשמש הצובקל
 .09-425004 ,טייח יל וא רוא .אבס
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